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Adresseændringer skal altid 
meddeles til landskontoret!

Forsiden: Svanedans

Danseretningen
udkommer medio januar, maj  

og september.
Deadline for materiale til  

september-nummeret: 1. august 2022.

Sendes til
Tove Malberg, Nordvangen 16,

7173 Vonge, tlf. 21 76 00 13
E-mail: redaktion.aaretsgang@gmail.com

Vedhæftede filer bedes skrevet i Word, 

Når I sender meddelelser til ak ti vi tets- 
 ka len de ren, bedes I venligst skrive for hvil-

ken region, I ønsker med delelsen bragt.

UDEBLIVELSE AF BLAD
OG MEDLEMSREGISTRERING:

 Ring venligst til
Landsforeningens sekretariat,

tlf. 86 91 51 20

Vigtige informationer
Landsforeningens sekretariatsa dres se er:
Jægervej 6 D, 8450 Hammel

Telefontider: Tirsdage kl. 10.00-12.00 
   Torsdage kl. 10.00-13.00

Kontoret er lukket i skolernes ferier og på 
helligdage.
Telefon  86 91 51 20
Bankkonto 7270-1025198
Landsforeningens hjemmeside findes på 
www.danskseniordans.dk – Landsfor-
eningens e-mail adresse er ldsd@mail.dk

Sekretær
Helle Milan Nielsen
Røsnæsvej 178,
4400 Kalundborg
Tlf. 24 93 00 22
E-mail: hellemilan@icloud.com

Formand
Bo Røyen
Horsevænget 7, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 21 20 44 06
E-mail: boroeyen@hotmail.com

Kasserer / Redaktør af Danseretningen
Tove Malberg
Nordvangen 16, 7173 Vonge
Tlf. 21 76 00 13
E-mail: malberg07@gmail.com

Solveig Christiansen
Herredsvejen 166, Troestrup
9500 Hobro
Tlf. 20 41 47 63
E-mail: solveig.troestrup@gmail.com

Næstformand / International kontakt
Margit Batz Poulsen
Hybenvænget 11, 8362 Hørning
Tlf. 30 52 87 58
E-mail: margitbatz@gmail.com

Lisbeth Christiansen
Slagelsevej 24, Skørpinge
4200 Slagelse
Tlf. 40 14 02 88
E-mail: lisbeth.christiansen@outlook.dk

2. suppleant
Laila Elkjær
Færingevej 6, Bønnerup Strand
8585 Glesborg
Tlf. 20 93 10 09
E-mail: yogalaila@gmail.com

1. suppleant
Lene Damkjær
Måre Byvej 38, Måre, 5853 Ørbæk
Tlf. 21 75 17 93
E-mail: lenemaare@gmail.com

Erling Møller Kristensen
Munkeparken 68, 
6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 38 12
E-mail: erlingdans@mail.dk



Landsforeningen holdt en historisk gene-
ralforsamling i Aars den 23. april. Gene-
ralforsamlingen vedtog, at Landsforenin-
gen skal opløses pr. 31. december 2022. 
Regionerne vil blive omdannet til klub-
ber, så de kan optages i ”Dans Danmark” 
fra den 1. oktober 2022. 

Dette nummer af Danseretningen er for-
sinket, fordi de seneste nyheder i anled-
ning af generalforsamlingen gerne skulle 
med. Inde i bladet kan du læse referater 
af formandens beretning og af punktet 
om opløsning af Landsforeningen. Der 
er også et kort referat fra hændelserne 
på generalforsamlingen.

Jeg er overbevist om, at vi sikrer senior-
dansen bedst ved at gå ind i et samarbej-
de med de andre danseorganisationer. Vi 
får flere ressourcer til rådighed, så vi kan 
styrke klubberne (regionerne). Vi opnår 
større nærhed mellem klub og medlem-
mer. Vi kan tilbyde en bredere uddannel-
se som danseleder. Vi får hjælp til at ud-
føre PR over for en større kreds.

Mange formelle og praktiske beslutnin-
ger skal træffes i de næste måneder. Ik-
ke mindst skal vi på en ekstraordinær 
generalforsamling den 14. juli vedtage 
de nye vedtægter for regionerne, som 
ved den lejlighed omdannes til klubber. 
Vi skal også have overført medlemmer-
ne i Landsforeningen til de nye klubber.

Jeg vil opfordre regionerne/de kom-
mende klubber til, at de planlægger på 
samme måde og til de samme arrange-
menter som de plejer. Overgangen til 
Dans Danmark skulle gerne betyde me-
re af alting!

Forslaget om at kalde seniordans for no-
get andet blev kort behandlet på gene-
ralforsamlingen. Der var enighed om, at 
seniordans er den rigtige betegnelse for 
vores dans. Navnet seniordans giver og-
så en god kant til de andre danseformer.

Vi fortsætter med at udgive Danseretnin-
gen. Bladet er et vigtigt bindeled mellem 
medlemmerne. 

Husk at kigge i Danseretningen med 
hensyn til den kommende tids arrange-
menter.

Selv om Landsforeningen forgår, så vil 
seniordansen bestå!

God sommer!
 Bo Røyen, landsformand
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Vi stiger på bussen igen!
Formandsord
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Formandens beretning kort
Formanden, Bo Røyen, fortalte, at det var 
Landsforeningens generalforsamling nr. 36. 
Det forløbne år var præget af et stort fald i 
medlemstal på grund af Corona, men det var 
også året, hvor vi kunne begynde at danse 
igen som i gamle dage. Fx havde vi et vel-
besøgt stævne på Pejsegården i juni.

I august afholdt vi grundkursus for danse-
ledere. Kun 8 deltog, mens fortsætterkurset 
blev aflyst. Nu da dansen er blevet normal 
igen, håber vi på, at mange føler sig fristet 
til at blive danseledere. Vi mangler dem i 
den grad! 

Regionerne er kommet godt i gang igen. 
Medlemmer af Landsforeningens bestyrel-
se har været på besøg i regionerne ved de-
res generalforsamlinger for at fortælle om 
baggrund og konsekvenser for en tilslut-
ning til Dans Danmark. På Årsmødet i ja-
nuar drøftede bestyrelserne for regionerne 
og for Landsforeningen samme emne.

Landsforeningen har et vellykket samarbej-
de med flere højskoler om kurser med seni-
ordans. Det samme gælder for 2022. Kursi-

sterne er glade for danserne, og en del mel-
der sig senere på vores dansehold.

Vores blad, Danseretningen, er vi vældig 
glade for. Det skaber sammenhold blandt 
dansene. Det er en vigtig informationskil-
de for medlemmerne. Det er faktisk også 
et godt arbejdsredskab for bestyrelserne.

Vi bibeholder navnet ”seniordans” for vo-
res dans. Det har en overvældende opbak-
ning. Det skaber en god identitet og kant til 
andre danseformer.

Formanden takke-
de for samarbej-
det med bestyrel-
sen, Kaj på konto-
ret og samarbejds-
partnere. 
Erling Møller Kri-
stensen fik en sær-
lig tak efter at have 
fungeret som for-
eningens kasserer 
i 8 år.
 Bo
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Kort referat fra generalforsamlingen, 
23. april

Generalforsamlingen på Kimbrerkroen i 
Aars blev indledt af Rosa Skriver, der bød 
velkommen til Himmerland. Advokat Flem-
ming Jensen, Århus, blev valgt som diri-
gent. 65 medlemmer deltog.

Landsforeningens formand, Bo Røyen, af-
lagde beretning. Hovedpunkterne kan ses 
andet sted i bladet. Beretningen blev god-
kendt. Tove Malberg fremlagde regnskabet. 
Det viste et underskud på kr. 7.936, efter at 
varelageret var nedskrevet med kr. 40.000. 
Regnskabet godkendtes.

Punktet om opløsning af Landsforenin-
gen havde fremkaldt et forslag fra Birgitte 
Sparresø, Falster. Det gik i korthed ud på, at 
Landsforeningens vedtægter skulle ændres, 
så en opløsning af Landsforeningen først 
skulle vedtages på en generalforsamling i 
alle regioner. Derefter skulle regionerne i 
fællesskab udarbejde nye regler.

Dirigenten afgjorde, at dette forslag skulle 
betragtes som et ændringsforslag til besty-
relsens forslag. Men de var indbyrdes ufor-
enelige, og de skulle hver for sig have 2/3 
flertal, hvis et af dem skulle vedtages.

Der var en stor debat og mange spørgsmål. 
Konsulent Dorthe Topp Larsen fra Dans 
Danmark (DD) deltog. Hun forklarede bl.a., 
at de kommende klubber skulle være med-
lem af det nye danseforbund pr. 1. oktober 
2022, for at de kunne nå at deltage på lige 
fod med de andre klubber i DD allerede fra 
nytår. Landsforeningen skal indbetale et 
indskud i Dans Danmark. Beløbet kendes 
ikke, før regnskabet er gjort op. Registrering 
af medlemmer vil ske via et online system.  
De nye klubber kan selv ændre på de nye 
vedtægter, herunder vælge navn på klubben.

Dirigenten bestemte at lade bestyrelsens 
forslag komme først til afstemning. 56 med-
lemmer stemte ja til opløsning, 6 stemte 
nej, mens 3 undlod at stemme. Forslaget 
var dermed vedtaget med mere end 2/3 fler-
tal. Det betød, at ændringsforslaget fra Bir-
gitte Sparresø bortfaldt. Landsforeningen 
nedlægges dermed pr. 31. december 2022.

Region Ribe blev opløst som foreslået. 
Medlemmerne overføres til Region Søn-
derjylland.

Der var genvalg til Bo Røyen, Lisbeth Chri-
stiansen, Lene Damkjær og Laila Elkjær. 
Samarbejdet med Dansk Revision Brønder-
slev ophører efter nytår. Betaling af kontin-
gent for 2023 overlades til klubberne. 
 Bo
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Indkaldelse til
Ekstraordinær generalforsamling

i Landsforeningen

Torsdag, den 14. juli 2022, kl. 13.30,
i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, 

Skolevej 2, 5540 Ullerslev.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.

2. Oplæg ved formanden.

3.  Gennemgang og vedtagelse af ændrede vedtægter for regionerne, 
så de bliver selvstændige klubber.

4. Indkomne forslag.

5.  Valg af 5 – 7 medlemmer til Aktivitetsudvalget for seniordans i 
Dans Danmark.

6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være for-
manden, Bo Røyen, i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. 
Det gælder også forslag til valg.

Forslag sendes til boroeyen@hotmail.com eller tlf. 2120 4406.

Af hensyn til kaffe m.m. ønskes tilmelding til Lene Damkjær, 
lenemaare@gmail.com eller tlf. 2175 1793. Landsforeningen 
betaler for kaffe/the/kage.
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Fælles dagsorden
for regionerne på den kommende ekstraordinære 

generalforsamling, hvor regionerne omdannes til klubber

1. Valg af dirigent.
2. Oplæg ved formanden.
3.  Gennemgang af de vedtægter, som Landsforeningens generalforsamling 

har vedtaget, den 14. juli 2022. Ændringer i disse kan ske på generalfor-
samlingen med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

4. Indkomne forslag. (Frist: 14 dage før generalforsamlingen.)
5. Valg af bestyrelse. Genvalg fra den ordinære generalforsamling kan ske.
6. Valg af revisorer. Genvalg fra den ordinære generalforsamling kan ske.
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2023).
8. Eventuelt.

Årsmøde
Den 22/1 afholdtes der årsmøde i Frede-
ricia. Et lidt anderledes arrangement, som 
blev forkortet til 1 dag, grundet COVID-19.

Vi havde besøg af Dorthe Topp fra Dans 
Danmark, som meget informativt fortal-
te om DD., og der var lejlighed til at stil-
le spørgsmål både til hende og til bestyrel-
sen. Jeg tror, vi alle fik rigtig god udbytte 
af dette møde.

Efter kaffen fik vi hørt nyt fra regionerne, 
og der var lejlighed til dialoger regionerne 
imellem. Alt i alt en god dag.
Billederne er venligst indsendt af Doris 
Christiansen.

 Tove Malberg
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Endelig - langt om længe - så lykkedes det 
at afholde Region Himmerlands 25års ju-
bilæum.
Jubilæet skulle have været markeret 5. januar 
2022 på Kimbrer Kroen i Aars - alt var klappet 
og klart til festen, som så desværre pga. Co-
rona blev udsat til 20. april 2022. Tilslutnin-
gen var efter omstændighederne god, synes vi. 
Der kom 47 til en 3-retters buffet, og maden 
var virkelig lækker. 
Efter forretten holdt regionens formand, Rosa 
Skriver, festtalen. Rosa tog os hele vejen igen-
nem de 25 år, hvilket hun også var den rette 
til, da hun selv gennem alle årene har funge-
ret som formand - en ildsjæl for seniordansen. 
Men hun er ikke ene om at brænde for dan-
sen. Der var blevet inviteret 5 ildsjæle, hvor-
af 3 tog imod invitationen og deltog i festen. 
Andre kunne ikke bl.a. pga. sygdom. Rosa 
overrakte en buket til de 3 fremmødte, som 
var: Aase Henningsen, Brønderslev, Lis Mad-
sen, Hirtshals og Solveig Christiansen, Ho-
bro. Foreningens næstformand, Lissy Vad, 

overrakte Rosa en 
sammenplantning 
i et glas, der var 
dekoreret med se-
niordansens logo 
indgraveret. Lige-
ledes var der ind-
graveret “25 års 

formands-jubilæum”.
Så snart der blev ro 
på – ja, så dukkede 
der en uventet gæst 
op – Elvis Presley. 
En overraskelse af de 
store, og vi kunne vir-
kelig synge med på de 
dejlige, gamle sange. 
Da han havde været 
rundt hos næsten alle damerne og sunget på 
knæ, begyndte sulten igen at indfinde sig. Vi 
kunne herefter fortsætte med den varme del 
af buffeten.
Entertaineren Flemming Gammelholm indtog 
scenen (igen) og gav en herlig omgang fæl-
lessang. Og det blev gjort endnu mere fest-
ligere ved, at han havde sin kæreste Maiken 
Post med. Hun gav da også villigt et num-
mer. Pengene hertil havde vi søgt Sparekas-
sen Danmark om og fået bevilget. Tak for det. 
Nu trængte vi bestemt også til at få gang i be-
nene, og der blev instrueret på skift af Solveig 
Christiansen, Jonna Carøe og Rosa Skriver.
Da klokken nærmede sig 16.15, skulle vi ha-
ve en længe savnet kop kaffe med dessert i 
form at lækker lagkage.
En dejlig jubilæumsfest ligger bag os. Tak til 
alle, der støttede op om festlighederne med 
jeres gode humør.

Himmerlands jubifest

 Anna Marie Kaufmann
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Søndag den 20. marts afholdt Region Ring-
købing forårsfest i Højmark med 69 delta-
gere af 80 tilmeldte, så vi var stadig under-
lagt Coronas luner.

Det var et nyt, ungt værtspar, der tog imod 
os i år, men med samme lækre menu, flæ-
skesteg med sprød svær og alt tilbehør, og 
til dessert nøddekurv med frugt og softice.
Vi blev spillet ind til  middagen med dej-
lig musik af Chris på harmonika og Kurt på 
guitar. Chris og Kurt underholdt os under 
hele middagen og spillede og sang også til 
fællessang, ligesom de spillede os tilbage 
til dansen, som Margit Batz kyndigt ledede 
før og efter middagen, så vore egne danse-
ledere havde mulighed for at nyde dagen 
uden at ”være på”.

Efter anden omgang dans blev vi igen spillet 
ind i Forsamlingshuset denne gang til kaffe 

og lækker æblekage ledsaget af musik, in-
den formand Inger Mortensen takkede for 
fremmødet, Margit Batz for at lede dansen 
og Chris og Kurt for den dejlige musik, og 
vi sluttede dagen af med en sang.
Tak for dejligt samvær.

Region Ringkøbing gav den igen 
gas i Højmark Forsamlingshus

Ida Machmüller
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Dejligt at være i gang igen
Efter to år med mere eller mindre nedluk-
ning på grund af Corona, har det været mu-
ligt at afholde to arrangementer her i foråret, 
som ellers har været aflyst

Den 2. april afholdt vi forårsstævne i Rask 
Mølle Hallen med 83 deltagere. Det var en 
hyggelig eftermiddag med dans, sang, kaf-
fe og lotteri

Den 27. april holdt vi højskoledag på El-
bæk Efterskole med 57 deltagere. Det var 
et dejligt arrangement, hvor vi startede kl. 
10 med kaffe og dejlige friskbagte boller. 
Derefter var der fællessang og et interessant 

foredrag ved forstander Rasmus Klausen. 
Så blev der serveret en lækker middag for 
os, og kl. 13.30 var der en smuk gymnastik-
opvisning af skolens elever. Derefter blev 
det vores tur til en sving om, og vi dansede 
ca. en times tid. Dagen sluttede med kaffe 
og lækker kage, og ca. kl. 16 kunne vi tage 
hjem efter en utrolig dejlig dag

Til begge arrangementer var der begejstring 
og glæde blandt danserne, over atter at kun-
ne mødes i dansens glæde og samvær

 Tove Nørremark
 Region Vejle

Birte har været formand for Region Vejle i 19 år, men 
har nu valgt at takke af.
Hun bliver dog i bestyrelsen, og det er vi glade for.

En stor tak skal lyde for det kæmpe arbejde hun har 
udført gennem årene.
 Tove Nørremark
 Region Vejle
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Danseinstruktør
Grundkursus

Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 
8740 Brædstrup.

22. august – 24. august 2022

Grundkurset henvender sig til dan-
seglade personer, der gerne vil lære 
seniordansen fra grunden. 
Målet er, at man efter kurset bliver i 
stand til at undervise i seniordans og 
bringe danseglæden videre.

Pris for hvert kursus: Medlemmer af Landsforeningen 2.760,- kr.
Prisen er i dobbeltværelse inkl. ophold, helpension, undervisning og materialer. 
Tillæg for enkeltværelse 500,- kr. 

Tilmelding – sidste frist den 8. juli 2022: Helle Milàn Nielsen til grundkurset og 
Solveig Christiansen til fortsætterkurset – gerne mail eller SMS – se side 2 i bladet. 
HUSK at oplyse medlemsnummer, mailadresse og ene- eller dobbeltværelse, samt 
hvem du evt. ønsker at bo sammen med. 

Betaling sendes til kontoret: Depositum 300 kr ved tilmelding og restbeløbet 
senest den 20. juli 2022. Kontonr 7270 – 1025198.

Danseinstruktør
Fortsætterkursus
Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 
8740 Brædstrup.

22. august – 24. august 2022

Fortsætterkurset henvender sig til 
danseinstruktører, der har Grund-
kursus 1 og måske 2. 
Der lægges vægt på instruktørop-
gaven, terminologi, metodik, dan-
senøglen og andet.

Bliv danseinstruktør Bliv danseinstruktør 
– lær mere om dansens grundbegreber– lær mere om dansens grundbegreber



Siddedans er en rigtig dejlig motionsform, 
det er der mange aktivitetscentre, der har 
fundet ud af. 
Derfor vil jeg foreslå, at der kommer nye 
siddedanse i Danseretningen.

Her er vedhæftet nogle, som jeg bruger me-
get. Amalienpolka er tilrettet så den ligner 
seniordansen.
 Doris Christiansen

Siddedans

Omkvæd Sommer i Tyrol:
I sommersol ved den hvide hest
bag alperosernes flor,
hvor muntert fuglene synger,
der glemmer du alt, hvad der tynger!
Her fejrer som`ren sin bryllupsfest
med denne dejlige jord,
du dit sind, dit hjerte forynger,
thi her din kærlighed bor!

Operette Medley sommer i Tyrol

Musik: ISDC 2013, CD 2 nr. 14
Takt: 2/4
Forspil: Optakt + 4 takter
Opstilling: I kreds, h. fod begynder

Takt
1-4 8 gåtrin
5-8 hæl og tå med h. og v. fod
9-16 gentag takt 1-8
17-20 h. arm føres i en bue ud fra v. skulder
21-24 som takt 17-20 med v. arm
25-28 liggende 8-tal med h. hånd
29-32 liggende 8-tal med v. hånd

Liggende 8-taller bruges til at tænke på dengang man kunne valse
rundt på et dansegulv. Måske med en som var god til at føre.

12
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Omkvæd Kobbersmeden:
Kære venner kom 
og mød op til seniordans,
hold jer ej tilbage,
vær med i vores krans.
Dansen samler os,
dansen holder os i sving.
Vi er klar alle os
til at lære nye ting.

Den evigglade kobbersmed

Musik: CD 18 nr. 6
Takt: 4/4
Forspil: 2 takter
Opstilling: kreds h. fod begynder

Takt
1-2 8 gåtrin
3 hæl og tå med h. fod
4 hæl og tå med v. fod
5-8 gentag takt 1-4
9-12 klap i hænder og på lår x 4
13-14 liggende 8 tal med h. hånd
15-16 liggende 8 tal med v. hånd

Suså Senior Dans
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Musik: ISDC 2016 nr. 3
Takt: 2/4
Forspil: 8 takter
Opstilling: Sicilien circle, h. fod begynder

TAKT SPEJL-DOSADO TAKT SIDDEDANS
1-2 4 trin mod modpart 1-4 8 gåtrin
3-4 4 trin baglæns
5-6 par 2 slipper alle 4 trin frem 5-6 åbne arme foran bryst
7-8 par 1 slipper alle 4 trin baglæns 7-8 lukke arme foran bryst

 MØLLE
1-4 h. hånds mølle 1-8 Vug fra side til side
5-8 v.hånds mølle  begynd til h.
9-12 rød dosado 9-12 liggende 8 tal med h. hånd
13-16 blå dosado 13-16 liggende 8 tal med v. hånd

 SPEJL-DOSADO
1-2 4 trin mod modpart 1-4 8 gåtrin
3-4 4 trin baglæns
5-6 par 2 slipper alle 4 trin frem 5-6 åbne arme foran bryst
7-8 par 1 slipper alle 4 trin baglæns 7-8 lukke arme foran bryst

 KÆDE
1-8 4-håndskæde blå fører rød på 1-4 4 gåtrin hæl og tå med h. fod 
 plads 5-8 4 gåtrin hæl og tå med v. fod
9-10 1 sidetrin – 1 trin og sving til h. 9-12 liggende 8 tal med h. hånd
11-12 1 sidetrin – 1 trin og sving til v.
13-16 promenade mod v, og til h. 13-16 liggende 8 tal med v. hånd
17-32 gentag takt 1-16 17-32 gentag takt 1-16

Amalienpolka
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TAKT SPEJL-DOSADO TAKT SIDDEDANS
1-2 4 trin mod modpar 1-4 8 gåtrin
3-4 4 trin baglæns
5-6 par 2 slipper alle 4 trin frem 5-6 åbne arme foran bryst
7-8 par 1 slipper alle 4 trin baglæns 7-8 lukke arme foran bryst

 MELLEMSPIL
1-4 toparskreds med uret 1-8 vugge 2 til hver side
5-8 toparskreds mod uret  begynd til h.

 SPEJL-DOSADO
1-2 4 trin mod modpar 1-4 8 gåtrin
3-4 4 trin baglæns   
5-6 par 2 slipper alle 4 trin frem 5-6 åbne arme foran bryst
7-8 par 1 slipper alle 4 trin baglæns 7-8 lukke arme foran bryst

 KÆDE
1-8 4-håndskæde blå fører rød på 1-4 4 gåtrin hæl og tå med h. fod
 plads 5-8 4 gåtrin hæl og tå med v. fod
9-10 1 sidetrin – 1 trin og sving til h. 9-12 liggende 8 tal med h. hånd
11-12 1 sidetrin – 1 trin og sving til v.
13-16 promenade mod v. og til h. 13-16 liggende 8 tal med v. hånd
17-32 gentag takt 1-16 17-32 gentag takt 1-16

Suså Senior Dans



Husk ekstraordinær generalforsamling, 

der er også brug for din opbakning her.

Nr. 1 - Januar 2022Årets Gang - Årgang 37

• Generalforsamling• Danseaktiviteter
• Dansestævne

16

Redaktionen ønsker alle en rigtig dejlig som-
mer, vi ses til efteråret med masser af dans.
 Tove

Vi mangler instruktører over hele landet,

Kursus på Pejsegården  22.-24. august 2022

Så reserver allerede datoen nu. 

Tilmelding her i bladet.
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Nr. 1 - Januar 2022Årets Gang - Årgang 37

• Generalforsamling• Danseaktiviteter
• Dansestævne

BEMÆRK:
Nummeret, der står over dit navn på bagsiden 

af bladet, er dit medlemsnummer.

Dette nummer skal du bruge ved tilmelding til 

arrangementer under Dansk Senior Dans.

HUSK  at følge med i bladet, så du har styr på, hvornår der sker noget i dit område.Det er jo også tilladt at besøge andre regioner.

Redaktionen ønsker alle en rigtig dejlig som-
mer, vi ses til efteråret med masser af dans.
 Tove

Under regionale aktiviteter er der rigtig 

mange steder, der er sommerdans. Det 

er altid hyggeligt, så støt op omkring 

det.
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Alle deltagere bor på hoteller rundt om centret.
Prisen er for 5 døgn, inkl. dans, workshops, 
hotel med morgenmad, døgnforplejning på 
centret, guided tur i Nancy + USB-stik med 
alle musikstykker. 

Pr. person i dobbeltværelse kr. 7.800,-
Enkeltværelse kr. 8.800,-

Ægtefæller, ven eller veninde kan deltage 
for kr. 6.600,- (gælder hotel, måltider og 
guided tur).

Hertil kommer udgiften til rejsen. Det anbe-
fales at tage fly eller tog til Paris, og derfra 
videre med tog til Nancy.
Ca. 4½ time – eller man kan køre de ca. 1.100 
km i egen bil.

Man kan rejse på egen hånd, om man vil det, 
eller der kan laves en fælles rejsebestilling. 

Der er mulighed for overnatning på hotellet 
fra søndag den 21. til mandag den 22., hvor 
åbning af konferencen finder sted kl. 14.00.
Ekstra pris for 1 overnatning kr. 670,-

Danmark har 15 pladser, så tilmelding er
først til mølle.
Vigtigt: der tilmeldes med e-mailadresse, da
der skal bruges nogle oplysninger senere + 
navn på værelseskammerat.

Tilmelding til Margitbatz@gmail.com og 
forudbetaling af depositum på kr. 3.000;- 
til landsforeningens konto.
Reg.nr. og kontonr. 7270-1025198.
Senest 18. juli 2022.

ISDC
(International  Senior Danseleder Konference)

Mandag den 22. maj til fredag den 26. maj 2023.
I Cocvention Centret Nancy, Frankrig
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Landsforeningens danseaktiviteter 2022

HØJSKOLER:
Ryslinge Højskole 23. juli – 29. juli 2022
Langsøhus 14. august – 19. august 2022

KURSER:
Grundkursus på Pejsegården 22. august – 24. august 2022
Fortsætterkursus på Pejsegården 22. august – 24. august 2022
Se annoncen andet sted i bladet.

I stedet for at holde sommerferie har vi af-
talt, at de der kan og har lyst, mødes i Sul-
drup Centrum og går en nøjere planlagt tur - 
selvfølgelig med en kaffepause indlagt – for-
skellige steder i omegnen. 
Vores første tur var i mandags d. 25/4, og der 
kom 16 for at deltage – flot, flot. Og som I 

kan se på billedet var vejret helt fantastisk - 
med cumulusskyer i baggrunden. Jeg (foto-
grafen) troede, at alle tilbageblevne var med 
på billedet, men hovederne vender bare ikke 
i fotografens retning
- men det kommer de næste gang.

Gåtur i Himmerland

 Anna Marie Kaufmann
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Mindeord
Region Vejle har mistet to tidligere 
danseledere fra Horsens.

Kort før jul døde Tove Marie Poulsen 
pludseligt 79 år gammel, og knap en 
måned senere sov Esther Therkelsen 
ind på plejehjemmet, hvor hun hav-
de boet nogle år. Esther blev 96 år.

Tove Marie og Esther var med som 
danseledere helt fra seniordansens 
start i 1986, hvor Esther også var 
med til at undervise nye danseledere.

De dannede et makkerpar, hvor de 
supplerede hinanden fantastisk godt 
og havde hold sammen i Horsens i 
knap 30 år.

De deltog flittigt i kurser og stævner 
og var meget vellidte af danserne og 
kollegerne.

De startede Region Vejle, hvor Es-
ther var formand og Tove Marie var 
bestyrelsesmedlem, og de gjorde et 
stort arbejde for regionen i mange år.

Sammen nød de også at deltage i Årsmøderne, hvor de fik mange bekendtskaber 
fra hele landet, ligesom de ofte tog til Århus for at danse round danse sammen.

Esther måtte stoppe for få år siden pga alder og helbred, og som Tove Marie 
altid sagde: Jeg stopper, når Esther stopper!

Vi mindes dem og det store arbejde, de gjorde for seniordansen, med taknem-
lighed.
 Region Vejle
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Mindeord for Birte Bisgaard
Den 10. februar 2022 sov Birte Bisgaard 
stille ind efter en sygdomsperiode.
Birte blev uddannet som danseleder i 
90’erne og fik hurtigt et stort hold i Vi-
by, senere overtog hun et hold i Odder 
og fik også et hold i Hammel.
Birte var en meget dygtig og vellidt dan-
seleder, som gjorde meget for at fremme 
det sociale og dansen. Hun arrangerede 
sommerbusture i Norden, ja faktisk i he-
le Europa. Det var fantastiske ture med 
dans og megen morskab.
Hver sommer fik hun arrangeret dans i 

teltet i haveforeningen, som også samlede mange til hyggelige timer. Birte var 
altid meget engageret i Landsforeningens arrangementer, og hun underviste og-
så på højskole.
På en dansetur tur til Bornholm mødte hun Preben fra Randers. Det slog gnister 
og kærligheden opstod, og de fik heldigvis gode år sammen.
Birte var en frisk og udadvendt pige, var altid glad og i godt humør. Med sit po-
sitive livssyn var hun god til at samle folk omkring sig.
Vi vil savne Birte meget i region Aarhus, og også i andre regioner hvor hun var 
kendt, men vil samtidig glædes over de mange muntre timer, vi har haft sam-
men med hende. Gunhild Jensen

Mindeord
Hanna Nielsen formand for region Ribe, er 
stille sovet ind d. 22/2, efter kort tids syg-
dom. Hanna brændte for seniordansen og 
underviste bl.a. i Grindsted, Holsted, Brørup 
og Esbjerg. Hun vil blive savnet af mange.

Æret være Hannas minde.

 Karina Andersen
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Region Århus

Søndagsdans
Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 
Randers. Adgang fra Jernbanegade.
Søndag den 29. maj fra kl. 14.00 til 
kl. 17.00. Pris 30 kr.
Kaffe og brød medbringes.
Danseinstruktører: Eva mfl.
Ingen tilmelding, blot mød op.

Søndagsdans
Biblioteket i Viby, 
Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.
Søndag den 26. juni fra kl. 14.00 til 
kl. 17.00. Pris 30 kr.
Kaffe og brød medbringes.
Danseinstruktør: Margit mfl.
Ingen tilmelding, blot mød op.

Rounddanse dag
Stenalt Gods, Stenaltvej 8, 8950 
Ørsted. Onsdag den 6. juli fra 
kl. 14.00 til kl. 17.00. Pris 30 kr.
Kaffe og brød medbringes.
Danseinstruktører: Margit.
Ingen tilmelding, blot mød op.

Søndagsdans
Stenalt Gods, Stenaltvej 8, 8950 
Ørsted. Søndag den 31. juli fra 
kl. 14.00 til kl. 17.00. Pris 30 kr.
Kaffe og brød medbringes.
Danseinstruktører: Laila mfl.
Ingen tilmelding, blot mød op.

Sommerdans i Tranbjerg
Folkehuset Tranbjerg, Pyramidesalen.
Onsdagene 18. maj, 22. juni og 10. 
august fra kl.10.00 til kl.12.00,
Pris 10 kr.

Kaffe købes på stedet. 
Danseinstruktør:  Dagmar og Anker.
Ingen tilmelding, blot mød op,

Ekstraordinær Generalforsamling
HKIC-Cafe, Hadbjergvej 12, 
8370 Hadsten.
Onsdag den 3. august 2022 kl. 10.00 
Regionen er vært med kaffe/brød. 
Dagsorden: Se andet sted i bladet.
Af hensyn til kaffebord er tilmelding 
nødvendig til Laila Elkjær 
yogalaila@gmail.com eller SMS 
på 20931009, senest den 27. juli.

Region Fyn

Indkaldelse til 
ekstraordinær generalforsamling
d. 12. august 2022 kl. 10 – 12 i 
Ullerslevhallen, lokale 1, Skolevej 2, 
Ullerslev.
De nye vedtægter efter optagelse i 
DANS DANMARK skal drøftes og 
evt. tilpasses klub Fyn.
I får en kop kaffe med bolle.
Tilmelding til formanden senest 
1. august Bodil Marie Odgaard
bodilmarie@dbmail.dk

Sommerfest
Fredag d. 24. juni kl. 13 – 17:30
i Kultursalen, Ullerslevhallen, 
Skolevej 2 – 6.
3 retters menu, kaffe og kage.
Lanciers og seniordanse.
Pris: 300 kr. for medlemmer.
350 for ikke medlemmer.
Tilmelding og betaling til 
danselederne senest d. 10. juni.

Regionale aktiviteter for dansere
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Udflugt til Ærø
Reservér lørdag d. 24. september 
2022 til en efterårstur til Ærø. 
Et ønske fra generalforsamlingen.
Nærmere information fra danseleder-
ne og på hjemmesiden.

Region Himmerland

Sommerdans Rebild – Juni
På Spillemandsmuseet Rebildvej 25, 
Rebild 9520 Skørping. 
Onsdag den 15. juni 2022. kl.19.00 – 
22.00. 
Der serveres kaffe og brød i pausen
Pris for medlemmer: 65,- kr. 
Pris ikke medlemmer: 75,- kr. 
Tilmelding ikke nødvendig. Fyld bi-
len og mød op med danseglade perso-
ner til en god aften med seniordans, 
sang og hyggeligt samvær.

Ekstraordinær 
generalforsamling 2022
Region Himmerland Dansk Seniordans.
Afholdes onsdag den 17. august 2022 
kl. 17.00.
Spillemandsmuseet, Rebildvej 25, 
9520 Skørping.
Dagsorden ifølge annonce andet sted 
i ”Danseretningen”. Forslag som øn-
skes behandlet, skal være formanden 
i hænde 14 dage før generalforsam-
lingen. 
Efter generalforsamlingen er forenin-
gen vært ved en let servering.
Drikkevarer er for egen regning.
Husk medlemsbevis.
Umiddelbar efter spisningen er der 
sommerdans samme sted.
Tilmelding senest tirsdag den 
9. august 2022 til: til Jonna Carøe 
Jacobsen på tlf. 22 56 07 02 eller 
mail: j.cj.60@hotmail.com
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Sommerdans Rebild – August  
– på Spillemandsmuseet Rebildvej 
25, Rebild 9520 Skørping. 
Onsdag den 17. august 2022, 
kl.19.00 – 22.00. 
Der serveres kaffe og brød i pausen
Pris for medlemmer: 65,- kr. 
Pris ikke medlemmer: 75,- kr. 
Tilmelding ikke nødvendig, hvis du 
kun møder op til dansen.

Region Nordsjælland/
Roskilde/Bornholm

Indkaldelse til ekstra 
ordinær generalforsamling 
Dagsorden: behandling af nye ved-
tægter i forbindelse med overgang til 
Dans Danmark.
Dato: Lørdag d. 6. august 2022. 
Sted: Møllebo, Lyngby Hovedgade 1a, 
Kgs. Lyngby.
Tidspunkt: Kl. 13.00 – 16.00.
Regionen byder på kaffe og kage og 
dans. Vi beder om tilmelding senest 
d. 26. juli til: Formand Lise Klint på 
mobil 22 80 45 33 eller på mail 
klintlise@gmail.com 

Septemberdans 
Lørdag den 3. september 2022.
Tidspunkt: kl. 13.00 – 16.00.
Sted: Centerhallen, Lilledal 10, 
3450 Allerød.
Pris for medlemmer         kr. 25,00. 
Pris for ikke medlemmer kr. 40,00.  
Medbring selv kaffe/the/vand og brød.
Transport: Tog til Allerød, hallen lig-
ger tæt ved stationen. 
Der er også busser, der kører til hallen 
– undersøg selv hvilke buslinjer.   
Tilmelding ikke nødvendig.  

Region Ringkøbing

Tirsdagsdans
Den 14. juni kl. 19.00 i Mejrup 
Kultur- og Fritidscenter, Elkærvej 26, 
Mejrup, Holstebro.
Tilmelding senest den 9. juni til Inger 
Mortensen, tlf. 21 56 35 70 eller mail:  
mytter41@gmail.com
Pris 60,00 kr. incl. kaffe og brød.

Den 12. juli kl. 19.00 i Sunds For-
samlingshus, Idrætsvej 2, Sunds.
Tilmelding senest den 7. juli til Ingrid 
Brahms, tlf. 97 14 20 87.
Pris 40,00 kr. Medbring selv kaffe/
the, brød og en kop.

Den 9. august kl. 19.00 i Hover Fri-
tids- og Kulturcenter, Hoverdalvej 
2B, Spjald.
Tilmelding senest den 4. august til 
Gerda Røy, gerda.roy@mail.dk 
tlf. 97 32 13 98.
Pris 40,00 kr. Medbring selv kaffe/
the, brød og en kop.

Tirsdagsdansene slutter ca. kl. 21.30. 
Bemærk forskellige priser og vilkår
På www.ringdans.dk, kan du altid 
holde dig orienteret om arrangemen-
ter i regionen.

Ekstraordinær generalforsamling
Der indkaldes til ekstraordinær gene-
ralforsamling for Landsforeningens 
medlemmer tirsdag, den 9. august 
kl. 18 (forud for tirsdagsdans) i Hover 
Fritids- og Kulturcenter, Hoverdalvej 
2B, Spjald.
På den ekstraordinære generalforsam-
ling skal vedtægter for den fremtidige 
Seniordans Klub Ringkøbing vedta-
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ges. Se dagsorden indrykket af Lands-
foreningen på side 7 i bladet.
Der er ikke tilmelding, men vi håber 
på godt fremmøde. Ingen forplejning 
til mødet, så spis godt hjemmefra.

Region Storkøbenhavn

Sommerdans
Onsdag, den 22. juni 2022,
kl. 12.30 - 16.00.
Abildgården 41, Fælleshuset, 
2620 Albertslund.
Tag madkurven med til fælles fro-
kosthygge. 
Derefter er der dans og vi afslutter 
med kaffe og kage. 
50 kr. indbetales på Konto: 
Reg. Nr. 4085 kontonr. 3321149219.
Tilmelding til Helga Schwedler mail: 
helgaschwedler@hotmail.com
Mobil 3022 1832 helst SMS.

Ekstraordinær
Generalforsamling 2022 
Lørdag, den 27. august 2022, 
kl. 11.00 – kl. 15.00.
Aktivitetscentret Damgårdshave
Damgårdsvej 12, 2600 Albertslund
DAGSORDEN fremgår på side 7 i 
bladet.
Frokostkurv medbringes.
Regionen arrangerer efterfølgende 
dans og giver kaffe og kage.  
Tilmelding af hensyn til traktementet
sendes senest til formanden Helga 
Schwedler på mail: 
helgaschwedler@hotmail.com eller
SMS på 3022 1832.

Syd for Strømmen 

Regionens ekstra 
ordinære generalforsamling 
Afholdes i Saxenhus d. 30. juli 22, 
lokale 126. Juniorsgade 35, 4990 
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Sakskøbing, kl.13.30- 17.00. 
Dagsorden fremgår på side 7 i bladet.
Der vil blive serveret kaffe/kage efter 
forsamlingen og bliver der tid tilovers 
kan vi danse et par danse.
Tilmelding af hensyn til traktementet, 
senest d.16. juli 2022 til formanden 
Annette Pfeffer Røyen på mail: 
annettepfeffer06@gmail.com 

Madkurvsdansedag 
Kom til Reventlow på Vestlolland, 
Pederstrupvej 124, 4913 Horslunde. 
Onsdag d.31.08.22. 
Kl. 10.30 til 16.00. Pak madkurven 
og tag på skovtur til Reventlow. 
Vi genser det smukke gamle Ridehus, 
hvor vi skal danse og spise. Mulighed 
for et besøg i parken og på Revent-
lowmuseet i frokostpausen.
Medbring mad, drikkevarer og kaffe. 
Pris for hele dagen: 
For medlemmer kr. 60,-   
Ikke medlemmer kr. 100,-

Som betales ved tilmelding til regio-
nen på bankkonto nr. 6520 4161202.
Husk at skrive dit navn, by og med-
lemsnr. 
Seniordansere fra andre regioner er 
meget velkomne. 
Annette Pfeffer Røyen tlf. 21669254.

Efterårsfest 
På det nyrenoverede Hotel Nør-
revang, Marielyst Strandvej 32,
4873 Væggerløse. 
Søndag d. 9. oktober 2022, vi ankom-
mer til hotellet kl.10.30 og danser 
indtil frokost buffet kl.12.00.
Bagefter dans indtil kaffen bliver ser-
veret kl.14.30, efter kaffen er der dans 
indtil vi slutter kl.16.00. 
Pris pr. kuvert kr. 295. 
Sidste frist for tilmelding og betaling 
er fredag d. 23. september på regio-
nens kontonr. 6520- 4161202, husk 
navn og medlemsnummer til Lands-
foreningen. 
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Region Sønderjylland

Sommerdans 
På Rens Efterskole, Pebersmarkvej 
21, 6372 Bylderup Bov.
Mandag, den 13. juni og mandag, 
den 4. juli fra kl. 13.30 – 16.00.
Pris kr. 25 pr. gang. 
Tag selv kaffekurv med.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Danseleder Margit Jakobsen 
– mobil 6154 2312.
Danseleder Dorte Schultz 
– mobil 2145 3849.

Sommerdans 2022 
I Arnum Skole, Skolegade 2, 
Arnum, 6510 Gram.
Tirsdag, den 23. august kl. 14 – 16.30
Pris 25 kr.
Vi skal have rørt benene efter som-
merpausen, så ses vi?
Tag selv kaffekurv med, tilmelding er 
ikke nødvendig.
Venlig hilsen Dagmar Skov, Tiset, 
tlf. 2093 2436. Hans og Margit, Jels, 
tlf. 7455 2677 / 6154 2312.

Ekstraordinær generalforsamling 
i Region Sønderjylland
i forbindelse med tilslutningen til 
Dans Danmark. 
Arnum Skole, Skolegade 2, 
Arnum, 6510 Gram, tirsdag, den 23. 
august 2022 kl. 13 – 14.
Dagsorden, som Landsforeningen har 
indrykket i bladet se side 7.
Efter generalforsamlingen er der 
Sommerdans til kl. 16.30.

Efterårsstævne 
i Bylderup Idrætscenter.
Lørdag den 15. oktober fra kl. 14 – 

16.30 med dans, kaffe med kringle og 
lagkage samt lotto.
Pris kr. 140 (dog kun kr. 90 for med-
lemmer) indbetales på konto 7910 
1821019. 
Oplys venligst navn, by og medlems-
nummer.
Tilmelding og betaling senest 7. oktober 
til Dagmar Skov på mobil 2093 2436 
eller mail: dagmarskov@bbsyd.dk

Sommerdans
Onsdag den 29. juni kl. 18.00 – 20.00.
Sønderstrand, 6200 Aabenraa på plad-
sen foran restaurant Under Sejlet.
Danseleder B. Vølkers.

Sommerdans
Søndag den 10. juli kl. 14.00 – 16.00.
På plænen på Gustes Eng, Brydstrup-
vej i Hellevad 6230 Rødekro.
I tilfælde af regn danses i skolens 
gymnastiksal.
Danseleder B. Vølkers.

Sommerdans
Søndag den 17. juli kl. 14.00 – 16.00.
På plænen ved Vojens Fritidscenter,
Overgårdsvej 5, 6500 Vojens.
I tilfælde af regn danses indendørs.
Danseleder B. Vølkers.
Tilmelding til dansedagene er ikke 
nødvendig, mød bare op, men husk 
kaffekurven. 

Region Vejle

Sommerdans
Seniordans i Madsbyparken,
Lumbyesvej 45, 7000 Fredericia.
Torsdag, den 23. juni kl. 14-16.
Tirsdag, den  28.juni kl. 14-16.
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Danseleder Margit Batz Poulsen.
Alle er velkomne – gratis entre.
Husk drikkevarer og madkurv.
Tilmelding ikke nødvendigt.
Kom glad med frisk humør.

Ekstraordinær generalforsamling
Region Vejle indbyder Landsfor-
eningens medlemmer til ekstraordi-
nær generalforsamling fredag den 12. 
august 2022, kl. 14.00 på Plejecen-
tret Stensvang, Steen Blichers Vej 51, 
7182 Bredsten.
Se dagsorden på side 7 i bladet.
Efter generalforsamlingen serveres 
der kaffe og kage, og af hensyn til 
dette er der tilmelding senest den 5. 
august til Tove Nørremark, tlf. 2618 
3155.

Efterårsstævne:
Der afholdes efterårsstævne på Kra-
gelund Efterskole, Skolesvinget 1, 
8723 Løsning, lørdag den 29. okto-
ber 2022.

Flere oplysninger i næste nummer af 
Danseretningen.
Sæt allerede nu et X i kalenderen

Nytårsbal
Her efter Coronaen vil vi igen forsøge 
at afholde nytårsbal, og det vil blive 
i januar 2023 på Pejsegården i Bræd-
strup.
Mere om dette i næste nummer af 
Danseretningen.

Region Vendsyssel

Sommerdans i Rododendronparken 
Den Runde Pavillon, Brønderslev, 
onsdag d.01.06.2022 kl. 11,30-16,00.
Parken står i fuldt flor – byens stolt-
hed. Vi begynder dagen med med-
bragt mad og drikkevarer. Der vil væ-
re sang, musik og masser af dans lige-
som der er også bliver underholdende 
lotteri. Entre kr. 50,-
Alle er velkommen.
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Ekstraordinær generalforsamling
Der indkaldes hermed til ekstraor-
dinær generalforsamling lørdag d. 
20.08.2022 kl. 10,00 i ”Bien”, Passa-
gen, Brønderslev.
Landsforeningen vedtager  nye ved-
tægter for klubberne i ”Dans Dan-
mark” på en ekstraordinær general-
forsamling i juli måned. Disse ved-
tægter skal vi tage stilling til på denne 
ekstraordinære generalforsamling.
Landsforeningen har indrykket en 
dagsorden til os på side 7.
Tilmelding til Kirsten Jensen, mail 
kirsten-jensen@mail.dk , tlf. 2179 
8747 senest d. 16. august 2022.

Region Vestsjælland/
Storstrømmen

Sommerdans
Glumsø fredag d. 8. juli 2022
kl. 10 – 14.
Du medbringer godt humør, madpak-
ke og drikkevarer. Vi giver kaffe og 
kage, hvis du indbetaler 30 kr.
Glumsø station ligger 5 minutter 
fra Aktivitets- og Medborgerhuset, 
Glumsø Kro, Storegade 2.
Der er P-plads både i Storegade og 
Ringstedvej.
Du tilmelder dig til Doris Christi-
ansen, edorisc@gmail.com eller på 
2148 9449. Tilmelding senest d. 1. ju-
li. De 30 kr. indbetales på Mobile Pay 
2148 9449.
Du kan også betale ved indgangen.
Vi glæder os til at byde dig velkom-
men til en masse dejlige seniordanse 
i vores sal, dog kan vi ikke være flere 
end 40 dansere.

Sensommerdans
Regionen, samt Næstved 
Seniordansere inviterer
I Næstved mandag d. 29. august 
kl. 14 – 16.
Du behøver absolut ikke at have dan-
set før. Alle er velkomne!
Medbring dit gode humør, en vandfla-
ske og et par lette indendørssko.
Vi giver kaffe og en hjemmebagt bol-
le, hvis du indbetaler 30 kr. på Mo-
bile Pay 6083 4944 senest 15. august 
2022.
Tilmelding til Anne Vinter på mail 
anne@ekliptica.dk eller sms på 6083 
4944.
Stedet er: Multihuset Sydpolen, 
Parkvej 109, 4700 Næsted.
Du kan også betale ved indgangen.
Vi glæder os til at byde dig velkom-
men til en masse dejlige seniordan-
se. Dog kan vi ikke være flere end 40 
dansere i vores sal.

Dans for alle!
Invitér en ven/naboen med!
Lørdag d. 24. september på bibliote-
ket, Stenstuegade 3, Slagelse,
kl. 13.00 – 16.00.
Fortæl en ven eller naboen, hvor glad 
du er for at danse, og prøv at lokke 
ham/hende med til at prøve at danse 
seniordans. 
Vi danser lette og sjove danse, så alle 
– også helt nye – kan være med. 
Pris 30 kr. betales ved indgangen.
Vi serverer kaffe/te og kage.

Ekstraordinær generalforsamling
Region Vestsjælland/Storstrømmen
lørdag d. 13. august 2022 kl. 11.30 – 
16.00.
Vi indkalder til ekstraordinær gene-
ralforsamling i regionen på bibliote-
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ket, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse.
Kaffe og brød er klar fra kl. 11.00.
Som opfølgning på den ekstraordinæ-
re landsgeneralforsamling d. 14. juli 
2022 i forbindelse med sammenslut-
ningen med Dans Danmark, skal vi 
vedtage nye vedtægter for vores re-
gion.
Kom og vær med til at sætte dit præg 
på dette Det er også på dette møde, vi 
kan overveje, om vi stadig skal hedde 
region Vestsjælland/Storstrømmen.
Dagsorden til denne ekstraordinære 
generalforsamling står på side 7 i bla-
det.

Region Viborg

Sommerdans
Balling: Spøttrup Aktivitetscentret, 
Nørregade 22 A, Balling, 
7860 Spøttrup, torsdag d.19. maj 
kl. 14-16.
Pris 40 kr. inkl. kaffe og kage.
Seneste tilmelding 12. maj til Anne 
Marie Brøns på tlf. 2982 3111 eller 
mieerik@live.dk

Sommerdans
Skive: Ny Skivehus, Odgårdsvej 15A. 
7800 Skivehus.
Torsdag d. 16. juni kl. 13,30-16,00.
Der kan købes øl/vand 10 kr., kaffe/te 
ad libitum 10 kr., kage 10 kr.
Seneste tilmelding 9. juni. Tlf. 9752 
6109 eller nyskivehus@nyskivehus.dk

Ekstraordinær generalforsamling
Mandag d. 15 august, kl. 19 på 
Ny Skivehus Odgårdsvej 15 A, 
7800 Skive.
Der skal vedtages nye vedtægter til 
Dans Danmark.
Dagsorden se side 7.
Senest tilmelding fredag d. 5  august.
Til Hanne Lykke på tlf. 5125 6436 
eller lykkehanne@webspeed.dk

OBS OBS OBS:
Sæt kryds i kalenderen 30.-31. okto-
ber.Vi arrangerer weekendtur  til Rud-
bøl Grænsekro og en tur over græn-
sen om mandagen.
Nærmere besked i september nr.
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Region Vejle

Ledersammenkomst
Umiddelbart efter den ekstraordinæ-
re generalforsamling og kaffe, vil der 
blive afholdt ledersammenkomst.
Her vil vi snakke lidt fremtid, danse 
og hygge os. Samt der vil blive serve-
ret lidt mad.
Af hensyn til dette traktement, er der 
tilmelding senest den 5. august til 
Tove Nørremark, tlf. 2618 3155.

Regionale aktiviteter for ledere
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Kontakt til regionsbestyrelserne:
Region Vendsyssel: www.vendsysselseniordans.dk
Kirsten Jensen, (kirsten-jensen@mail.dk) ..................... Tlf. 21 79 87 47

Region Himmerland: www.seniordanshimmerland.dk
Rosa Skriver, (rosalskriver@gmail.com) ....................... Tlf. 60 47 78 08

Region Viborg: www.seniordansregionviborg.dk
Hanne L. Andersen, (lykkehanne@webspeed.dk) ......... Tlf. 51 25 64 36

Region Ringkøbing: www.ringdans.dk
Inger Mortensen, (mytter41@gmail.com) ..................... Tlf. 21 56 35 70

Region Aarhus: www.region-aarhus.dk
Margit Batz Poulsen, (margitbatz@gmail.com) ............ Tlf. 30 52 87 58

Region Vejle: www.dansk-seniordans-region-vejle.dk
Tove Nørremark, (toveogjohn@gmail.com) ...............  Tlf. 26 18 31 55

Region Fyn: www.seniordansfyn.dk
Bodil Marie Odgaard, (bodilmarie@dbmail.dk) ............ Tlf. 24 80 55 17

Region Sønderjylland: www.seniordans-syd.dk
Erling M. Kristensen, (erlingdans@mail.dk) ................. Tlf. 74 74 38 12

Region Vestsjæl./Storstrømmen:www.123hjemmeside.dk/
regionvestsj-og-storstroemmen
Helle M. Nielsen, (hellemilan@icloud.com) ................. Tlf. 24 93 00 22

Region Syd for Strømmen: www.seniordans-syd-for-stroemmen.dk
Annette Pfeffer Røyen, (annettepfeffer06@gmail.com) ..Tlf. 21 66 92 54

Region Nordsjælland/Roskilde/Bornholm: www.norobo-dans.dk
Lise Klint, (klintlise@gmail.com) ................................. Tlf. 22 80 45 33

Region Storkøbenhavn: www.kbhdans.dk
Helga Schwedler, (helgaschwedler@hotmail.com) ....... Tlf. 30 22 18 32


