
   

           Vi ses til landsstævne i Varde den 15. til 19. juli 2019
   

Velkommen til Varde 2019 
 
Varde og Omegns Folkedanserforening samt Ølgod Folkedansere afholder på vegne af 
Folkedans Danmark og Spillemandskredsen landsstævne i Varde til sommer. 

 
Stævneudvalget arbejder i øjeblikket på at få alle 
brikker på plads til næste års stævne. Vores logo 
symboliserer, at vi alle skal danse i hele kommunen 
og nyde naturen i skov og ved strand. 
 
 

Vi kan allerede nu løfte sløret for at Indkvarteringen er tæt på centrum. Der er 5 
min. gang til Varde Torv fra stævneområdet ved Sct. Jacobi skole. Vi samler alle 
logerende på skolelogi og camping ved skolen. Ved siden af, er der flere dansesteder. 
 
B&U udvalget planlægger udflugter der udfordrer 
balancen, som kanotur og barfodspark i Outrup. 
Traditionen tro er der både ungefest og polkaplask. 
Workshops som prøv et instrument og opvisningshold er 
også på programmet. 
 

Kom og oplev, byvandringer i Varde, som er fra 
1100 tallet. Udflugt med traktor og vogn til 
Skallingen, den yderste spids mod vest. Besøg 
Tirpitz museet og se det fantastiske bygningsværk, 
som tyskerne startede på under 2. verdenskrig. Se 
de tilsandede ege og oplev Filsø, der er inden for de 

sidste år er blevet genetableret. Vi byder på skulpturvandringer i Ølgod og besøg på 
det lokale bryghus.  
 
I Varde har vi fået lov at bruge KunstLab, til udstilling af dragter og 
her bliver der fremvist de håndarbejdsteknikker vi bruger til 
fremstilling af dragterne. Derudover vil der være forskellige 
udstillinger rundt omkring i Ølgod og Varde. 
 
Danseaktiviteterne bliver med spændende workshop fra Ringkøbing 
over Varde til Fanø. Der kan opleves danse fra Vestegnen. Vi skal 
danse i hele kommunen på plejehjem, torve, gader og stræder. 
Åbningen bliver i det smukke Arnbjerganlæg.  
 
Kom til kirkekoncert i Ølgod og Varde. Oplev workshops med Peter Uhrbrand og Ole 
Mouritzen, der laver et Fanøbal og Æ’ Tinuser med Anders Ringgaard Andersen. 
Festforestilling med stort orkester ledet af Annelene Toft Christensen. Det er nogle af 
de ting Musikudvalget arbejder med. 


