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Kære læsere.  

I denne udgave er der næsten alt om det kommende landsstævne i Sønderborg 

Programmet kan stadigvæk ændres så det skal læses med forbehold. 

Polka-Posten håber rigtig mange vil tilmelde sig til stævnet, og også til                        

”Regions” opvisningen. 

Ud over Landsstævneomtale er der naturligvis også andre spændende                                   

arrangementer at læse om. 

God fornøjelse! 

 

 

 

 

 

  

Nyheder og aktiviteter for Folkedansere og Spillemænd  

                              i  Region Syddanmark  

 

      Marts  2023 
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Landsstævnet 17.—22. juli 

Det vi ved fra Hjemmesiden 

 

 

 

Ugens program. Ændringer kan komme!! 

Søndag 16. juli 
14.00-20.00 Stævne kontor åbner 
19:00-20:00 Ryste sammen (B&U) 
20.00-23.30 mød hinanden Legestue - Alm Legestue 
 

Mandag 17. juli 
07.00-08.00 Stævne udvalg 
08.00-09.00 Infomøde regionsrepræsentanter, styrelser m.m. 
08.00-22.00 Stævne kontor 
09:00-09:45 Familiesang 
09.00-10.15 Træning Region Syd 
09.00-10.15 Træning Region Sjælland                  
09:30-11:00 Guidet byvandring 1, Sønderborg 
10.30-11:45 Træning Region Nord 
10.30-11:45 Træning Region Hovedstaden          
10:30-11:30 Ringridning for børn og barnlige sjæle 
11:00-12:00 Aktivitet på Ringriderpladsen dans og musik 
13:30-15:00 Guidet byvandring 2, Sønderborg 
14.30-15.00 Faneinstruktion på Ringriderpladsen 
15.00-15.30 Optog for spillemænd og dansere 
15:30-16:30 Stævneåbning 
17.00-18.00 Polka plask 
19.00-20.00 Familielegestue 
20:00-21:30 Region Syd -opvisning og Legestue 
20:00-22:00 Udstilling og salg 
20:00-23:30 Musikcafé 
21.30-23.30 Almindelig legestue 
23.30-0?.00 Natdans 
 

Tirsdag 18. juli 
07.00-08.00 
07.00-09.00 Morgenvandring i Sønderskoven 
08.00-22.00 Stævne kontor 
08:00-09:15 Træning Region Midt 
09:00-09:45 Bevægelse og sanglege 
09.30-12.00 Kursus ”sydslesvigsk danse” 
10.00-11.30 Guidet tur på Augustiana 
10.00-12.00 Børne workshop Birger og Ingelise 
10:00-12:00 Workshop, fanømusik 
11:00-12:00 Aktivitet på Ringriderpladsen dans og musik                       
( stokkedans mm ) 
12:30-14:30 1. øvning kirkekoncert 
13.00-14.00 Prøv et instrument 5-30 år 
13.00-15.00 workshop Mads Hansen ( "unge" ) 
13.30-16.00 Kursus "Rækkedanse" 
15.00-17.30 Sønderjysk kaffebord, Gråsten kro 
15.30-17.30 workshop Mads Hansen ( "Voksne") 
18:00-19:30 Ungefest - Spisning og fest 
19.00-20.00 Familielegestue 
19:30-22:00 dans for unge med Mads Hansens Kapel 
22:00-23:30 Bal med Mads Hansens Kapel 
20:00-21:30 Region  Sjælland  - opvisning og Legestue 
20:00-22:00 Udstilling og salg 
21.30-23.30 Almindelig legestue 
23.30-0?.00 Natdans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 19. juli 
07.00-08.00 
08.00-09.00 Infomøde regionsrepræsentanter, styrelser m.m. 
08.00-22.00 Stævne kontor 
09:00-09:45 Familiesang 
10.00-13.00 Tylsbroderi 
10.00-12.00 Jollmands gård + Hjortspring båden 1 
10.00-12.00 Plejehjemsopvisninger 
10.00-12.00 B&U workshop Johannes 
11:00-12:00 Aktivitet på Ringriderpladsen dans og musik 
13.30-15.30 Opvisninger og fællesdans i byen 
14:00 SAAB museum, Svenstrup 
16:00-17:30 B&U workshop STOMP 
16:00-17:30 2. øvning kirkekoncert 
17.30-19.00 Wohlenberg vinsmagning 
19.00-20.00 Familielegestue 
20.00–21.30 Region Midt 
20:00-22:00 Udstilling og salg 
20:00-23:30 Musikcafé 
21.30–23.00 Region Hovedstaden 
23.00–23.30 Almindelig legestue 
23.30-0?.00 Natdans 
 
Torsdag 20. juli 
07.00-08.00 
07.00-09.00 Morgenvandring i Sønderskoven 
08.00-22.00 Stævne kontor 
09:00-09:45 Bevægelse og sanglege 
09:00-10.30 1. øvning festforestilling 
09.30-12.00 Kursus "Dans, krop og bevægelse  - Vill og -Nanna 
10.00-12.00 Jollmands gård + Hjortspringbåden 2 
10:30-12:00 Træklatning, 
11.00-13.30 Riecks stensamling + Fladbæk strand 
11.00-13.00 Workshop Johnnie F 
13.30-15.30 Schottish kursus med variationer og zwiefackere 
14:00-15:30 Generalprøve kirkekoncert, Christianskirken 
16:00-18:00 Træning til festaften Vill 
16:00-17:30 Kirkekoncert, Christianskirken 
19.00-20.00 Familielegestue 
20:00-23:30 Musikcafé 
20:00-22:00 Udstilling og salg 
20.00–21.30 Region Nord 
21.30-23.30 Almindelig legestue 
23.30-0?.00 Natdans 
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Fredag 21. juli 
07.00-08.00 
08.00-09.00 Infomøde regionsrepræsentanter, styrelser m.m. 
08.00-21.00 Stævne kontor 
09:00-09:45 Familiesang 
09.00-13.00 Udtagning i stjerne strik 
09.00-11.00  2. øvning festforestilling 
10:00-11:30 Træning til festaften B&U 
12.00-14:00 Konkurrence i Stokkedans og kostedans 
14.00-15.30 Orkesterpræ festf. 
16:00-17:30 Festforestillingen 
19.00-20:00 Familielegestue 
20.00–22.00 Almindelig legestue 
20.00–21.30 Musikcafe 
22.00-23.30 Stævneafslutning 
23.30-0?.00 Natdans 
 
 
 
 
 
Indkvartering 
Nødcamping på Ringriderpladsen 
Skolelogi på Sønderborg Statsskole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag 22. juli 
07.00-08.00 Stævneudvalg 
08.00-12.00 Stævne kontor 
          -12.00 Camping og skolelogi lukker 

             Skolens nye Idrætshal 

 

 

Porten til Ringriderpladsen 

Landsstævne 

2023 



5 

OPVISNINGSGRUPPER  
- udover regionshold. 
Vi vil gerne have meget dans , vi har 7 plejehjem der            
gerne vil have besøg, derudover er der flere pladser i          
byen til opvisninger. 
Når vi så ser hvilke hold, der tilmelder sig, tager jeg              
kontakt til jer alle, så vi i fællesskab kan få opvisning-  
erne placeret i programmet. 
Vi vil glæder os til at få flere hold, da vi har mange                
pladser i byen og 13 plejehjem . 
  
Plejehjemsopvisninger 
Onsdag kl. 10.00–12.00. 
Igen ved dette Landsstævne skal vi ud og vise vores           
dans på nogle af byens plejehjem – og vi ved, at de vil 
tage rigtig godt imod jer. 
  
Region Nord: kommer senere 
Region Midt: kommer senere 
Region Syd: kommer senere 
Region Sjælland: kommer senere 
Region Hovedstaden: kommer senere 
  
  
Opvisninger og fællesdans i byen 
Onsdag kl. 13.30–15.30 
Efter endt dans på plejehjem rundt på Als vil der være 
opvisninger på centrale pladser rundt i Sønderborg. 
Præcis hvor hvert enkelt hold skal danse bliver meldt ud 
senere. 
Efterfølgende mødes vi alle på Nytorv, hvor vi kl. 15.00–

15.30 har en fælles, åben legestue, hvor alle kan deltage. 

 

Danseeftermiddag for ”ældre” med kaffe 
med Per Sørensen 
 
Torsdag kl. 13.30–16.30 i Statsskolens festsal 
Instruktører: Per Sørensen.                                                      
Spillemand: offentliggøres senere 
Tilmelding nødvendig.  

Pris kr. 100 pr. deltager. 

 

 
 
 
 
 
 

Regionsopvisninger i hallen og legestuer 
  
Søndag 
Kl. 20.00–21.00: Almindelig legestue - Statsskolens Hal 
Kl. 21:00–22.00: Almindelig legestue - Statsskolens Hal 
Kl. 22.00–23.00: Almindelig legestue - Statsskolens Hal 
  
Mandag 
Kl. 19.00–20.00: Familielegestue - Statsskolens festsal 
Kl. 20.00–23.30: Musik cafe - Statsskolens festsal 
Kl. 20.00–21.30: Region Syd - Statsskolens Hal 
Kl. 21.30–22.30: Almindelig legestue - Statsskolens Hal 
Kl. 22.30–23.30: Almindelig legestue - Statsskolens Hal 
  
Tirsdag 
Kl. 19.00–20.00: Familielegestue - Statsskolens festsal 
Kl. 20.00–23.30: Musik cafe Statsskolens festsal 
Kl. 20.00–21.30: Region  Sjælland - Statsskolens Hal 
Kl. 21.30–22.30: Almindelig legestue - Statsskolens Hal 
Kl. 22.30–23.30: Almindelig legestue - Statsskolens Hal 
  
Onsdag 
Kl. 19.00–20.00: Familielegestue - Statsskolens festsal 
Kl. 20.00–21.30: Region Midt - Statsskolens Hal 
Kl. 21.30–23.00: Region Hovedstaden - Statsskolens Hal 
Kl. 22:00-23:30  Bal med Mads Hansens Kapel  - Statssko-
lens festsal 
Kl. 23.00–23.30: Almindelig legestue - Statsskolens Hal 
  
Torsdag 
Kl. 19.00–20.00: Familielegestue - Statsskolens festsal 
Kl. 20.00–23.30: Musik cafe - Statsskolens festsal 
Kl. 20.00–21.30: Region Nord - Statsskolens Hal 
Kl. 21.30–22.30: Almindelig legestue - Statsskolens Hal 
Kl. 22.30–23.30: Almindelig legestue - Statsskolens Hal 
  
Fredag 
Kl. 19.00–20.00: Familielegestue - Statsskolens festsal 
Kl. 20.00–21.30: Musik cafe - Statsskolens festsal 
Kl. 20.00–21.00: Almindelig legestue - Statsskolens Hal 
Kl. 21.00–22.00: Almindelig legestue - Statsskolens Hal 
  
  
Natdans 
Hver aften efter at legestuerne er der NATDANS i                       

statsskolens festsal, hvor dansen kan gå til den lyse              

morgen. 
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Udflugter og byvandringer 
  
Guidet morgenvandring i Sønderskoven 
Tirsdag og torsdag kl. 7.00-9.00 
Mødested: P-pladsen ved Egetofte Naturskole,             
Egetoftevej 4, 6400 Sønderborg 
Pris inkl. Kaffe, rundstykke og en bitter:                             
50,- pr. deltager. 
  
Guidet byvandring i Sønderborg 
Mandag kl. 9.30-11.00 (max 30 pers) og                           
13.30-15.00 (max 30 pers) 
Mødested: Sønderborg Statsskole ved                                  
hovedindgangen 
Pris: 50,- pr deltager. 
  
Guidet tur til Augustiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag kl. 10.00-11.00 (max 30 pers) 
Mødested: Augustiana kunstpark og kunsthal,                  
Palævej 10-14, 6440 Augustenborg 
Pris: 30,- pr deltager 
  
Udflugt til Jollmandsgård og Hjortspringbåden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag kl. 10.00-12.00 (max 50 pers.) 
(torsdag kl. 10.00-12.00 (max 50 pers)) 
Mødested: ved Jollmandsgård, Møllegade 15, Holm, 
6430 Nordborg 
Pris: 100,- pr. deltager. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Udflugt til Vagns SAAB-museum 
 
Onsdag kl. 14.00 (max 15 pers.) 
Mødested: Nordborgvej 56, 6430 Nordborg 
Pris: 50,- pr deltager. 
 

Udflugt til Riecks stensamling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

med medbragt mad og drikke + fossiljagt og badning 
ved Fladbæk strand. Torsdag kl. 11.00 (max 25 pers) 
Mødested: Egebjergvej 4, Svenstrup, 6430 Nordborg 
Pris: gratis  
Riecks Arkæologiske Samling er oprettet af                   
Jørgen Rieck i en periode på 60 år. 
Samlingen rummer mere end 50.000 effekter og er 
en af Danmarks største privatsamlinger af oldtids-
fund.  På nogle geografiske områder overgår den 
endda Nationalmuseet.  
  
Sønderjysk kaffebord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tirsdag kl. 15.00 (max 115 pers) 
Mødested: Den gamle kro, Slotsgade 6, 6300 Grå-
sten 
Pris: voksen 199,-, børn under 10 år 99,-. 
 
  
Wohlenberg vinsmagning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag kl. 17.30 (max 18 pers.) 1,5time 
Mødested: Wohlenberg Vinhandel,                                     
Perlegade 10, 6400 Sønderborg 
Pris: 250,- pr deltager. 
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Koncerter / musik 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirkekoncert i Christianskirken. 
 
Ledes af Dorthe Hoffland, som har udvalgt melodier fra                       
gamle alsiske nodebøger. Noderne bliver sendt forud,                                   
så der er mulighed for at øve hjemmefra. Naturligvis er der                 
også afsat samlet øvetid på stævnet. Og Christianskirken er                    
et perfekt spillested med god akustik, og plads til rigtig                            
mange tilhørere. 
 
Tidspunkt: 
Torsdag d. 20. juli kl. 16.00-17.00 

 

Festforestilling, stort orkester. 
Ledes af Johnnie Frederiksen, som har udvalgt og arrangeret                 

melodier fra alsiske nodebøger, samt præsenterer nykompo-           

neret musik. Noderne sendes ud forud for stævnet, så der             

er mulighed for at øve hjemmefra, men også orkesterprøver                

under stævnet. 

 

Musikcafé 

Der bliver etableret musikcafé på Sønderborg Statsskole                        
mandag, onsdag og torsdag aften fra ca. kl. 20 til 23,30.. 
Man kan tilmelde sig som gruppe, og skrive, hvornår man                          
evt. kan spille. Eller komme og se, om der er mulighed for               
at spille med. 
Så forsøger vi at sammensætte et program, så der er spil                             
det meste af tiden. 
Blandt andet tænker vi, at nogle af dem, der deltager i                      

workshop med fanømusik, kunne tænke sig at spille et par                      

sæt med fanødanse i caféen. 

 

 

 

 

 

Workshops  

Tove  de  Fr ies :   
S ø n d e r h o -  m u s i k  
Tove de Fries bor i Sønderho. Stammer 
fra Hejnsvig i Jylland, og er blevet infice-
ret med spillemandsmusik fra fødslen. 
Har levet sig ind i spillestilen på Fanø, og 
deler gavmildt ud af sin viden. Dels i musikskoler, dels i Fanø 
kulturskole, og dels på Syddansk musikkonservatorium. 
Workshoppen vil primært foregå som gehørspil, med udle-
vering af noder efter kurset. 
Tidspunkt: tirsdag d. 18. juli kl. 10.00-12.00 
 

 
Johnnie Frederiksen  
Finsk musik, og harmonika, rytmer 

Gudbenådet harmonikaspiller fra Fyn. Mangeårig 
underviser på Bjerringbro- kurser, og andre af Spillemandskred-
sens kurser. 
Vil arbejde med temaet Finske danse og melodier. Rytmik. Samt 
måske også nykomponeret musik. Rytmik. 
 
Johnnie Frederiksen vil også stå for orkestret ved stævnets                      
festforestilling, samt for stomp  (Se B&U), som er leg med                       
alternative rytmeinstrumenter. 
 
Tidspunkt: torsdag d. 20. juli kl. 11.00-13.00 
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Dragter  /  Workshops                                

Tylstrækning med Kirsten Engel                                                             

onsdag d. 19. juli kl. 10.00-13.00. Maks 20 deltagere. Pris 75 kr. 

Prøv tylstrækning. De første tylstrækninger var kopier af de                      
kendte sønderjyske kniplinger, men de udviklede sig til enklere                        
stilistiske mønstre. 
Du bestemmer, hvad du vil kaste dig ud i. 
 

Udtagning i stjerne - strik med Tove Jensen 

fredag d. 21. juli 10-13. Maks 20 deltagere. Pris 75 kr. 
Prøv at strik som det er gjort i de gamle nattrøjer.                           
Der slås op med enkeltopslagning, laver en tvebindings kant             
og strikkes mønster med stjerner og ruder.  Teknikkerne øves                     
på tykkere pinde, men for at få det rigtige udtryk som i de                 
gamle trøjer, strikkes der på pind 2. 
Hvordan tager man ud så mønstret passer når der er                         
4 mønstre både for neden og foroven på et ærme? 
Medbring strømpepinde nr. 2. Gerne i stål. 
 

                                        
               

Vi glæder os til at byde alle børn og unge                  
velkommen til Landsstævnet i Sønderborg. 

Stævnet bliver et familievenligt stævne hvor der er mange aktiviteter at 
deltage i for hele familien.  
Stævnet bliver hver dag kickstartet med enten morgensang, hvor hele 
familien kan deltage, eller bevægelse og sanglege, som bliver for de helt 
små børn. Ringridderpladsen får lov at komme til sin ret, når der er ring-
ridning med trillebør på pladsen for børn og barnlige sjæle, her gælder 
det om hvem der kan fange flest ringe med lansen. 
Vi skal på ”dybt vand” i polka plask og højt i træets top i træklatring. 
 Der er børneworkshop med Ingelise & Birger og der er ungeworkshop 
med Johannes. 
Der er Ungefest tirsdag aften med buffet, quiz og Mads Hansens Kapel. 
Vill Plesner og Johanne Hoffland vil lede gemytterne og får samlet alle 
danseindtrykkene fra ugens løb og sammensætter det til en lille opvis-
ning som vil blive brugt i forbindelse med stævnets festforestilling. 
Hver aften er der selvfølgelig familielegestue med forskellige instruktører, 
der på hver deres måde vil lave en legestue for børn unge og voksne der 
lyster at danse på deres præmisser. 
Johnnie Frederiksen har sagt ja til en STOMP workshop, her får man    
muligheden for at spille musik på pinde, spande, flasker og regnvands-
tønder, her har alle på stævnet der lyster mulighed for at deltage. 
På musikersiden vil man kunne prøve et instrument og så bliver der en 
workshop for de unge med Mads Hansens Kapel. 
Der vil blive lavet et løb man som familie kan deltage i i løbet af ugen ved 
hjælp af appen woop. 
I løbet af ugen vil der blive trænet i konkurrencedanse hvor vi  i                         
Sønderborg by vil lave en kappestrid fredag, hvor alle dem der lyster            
kan deltage. 
 

Vi håber at se så mange af jer som muligt til et                                                
fantastisk stævne  i Sønderborg. 
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Den store Triangle Folklorefestival finder sted                  

Søndag den 23. juli til lørdag den 29. juli   i Vejle 

Grupper fra hele verden 

Czech Republic, Ireland, Kenya, Mexico, Portugal, Serbia, USA,                   

Denmark, samt muligvis Ghana • Taiwan • Catalonia • Lithuania     
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Jagdselskabet - Jagd, Bugge, Beck GO0122 

 

 

 

 

 

 

 

 

På denne CD kan du lytte til nykomponeret traditionel dansk 

spillemandsmusik. Det er alle gode dansemelodier spillet med 

et godt drev. 

Komponisten til melodierne er violinisten Steen Jagd Ander-

sen. Steen har tilbage i 1970´erne spillet i Vestjylland sammen 

med Thomas Thomsen, og det er den vestjyske tradition 

Steen især blev optaget af og nu har videreført i sine nye 

kompositioner.  

Til baller rundt om i Danmark har Steen mødt blandt andet 

Malene De Beck og Kristian Bugge og de dannede Jagdselska-

bet og har spillet sammen til dansearrangementer i mere end 

10 år.  De 3 er spillet rigtig godt sammen. Musikken er leven-

de, intens og nærværende. Det er god gedigen dansemusik, 

som går lige i fødderne. 

Malenes skønne akkompagnement på klaver til de 2 violiner, 

der smyger sig om hinanden i 1. og 2. stemmer.  

Jagdselskabet består af: 

Kristian Bugge            Violin 

Steen Jagd Andersen Violin 

Malene De Beck            Klaver 

 

Har du fået lyst til at høre denne cd kan du kontakte: 

Go´danish folkmusic på go@gofolk.dk , www.gofolk.dk,                

eller tlf. 31691286 

Dorthe Linde Jørgensen 

 

 

Julian Svejgaard – Lys i Jordens Skygge GO2421  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er et soloalbum med ny nordisk musik. Julian Svejgaard 

er én af folkemusikkens vigtige stemmer, da han er radiovært 

og journalist på P8 Jazz, Danmarks Radio og professionel mu-

siker i forskellige orkestre på den danske folk-scene. Med sit 

job ved Danmarks Radio er han med til at sikre folkemusikken 

bliver hørt.  

Julian spiller fantastisk på klaver og på dette album står han 

helt alene med sin egen musik. Med cd´en følger en lille pixi-

bog, der smukt beskriver baggrunden for hele cd´en og de 

enkelte melodier. Vi kommer med på Julians musikalske rejse 

på livets vej. Det er et must at læse denne CD´s pixibog, da 

den beskriver så meget mere end bare musikken. 

På den musikalske scene spiller Julian bl.a. med i Mads Han-

sens Kapel og Farvergade, og begge orkestre spiller god, 

dansk folkemusik. På Cd´en forener Julian den nordiske folke-

musik med Jazzens klange og giver det hele en ”Julian lyd” 

med hans enorme musikalitet. 

Julian Svejgaard: Piano, tekst og musik 

Har du fået lyst til at få fat i denne cd så kontakt: 

Go Danish Folkmusic på: go@gofolk.dk, www.gofolk.dk eller 

tlf. 31 69 12 86 

     Dorthe Linde Jørgensen 

mailto:go@gofolk.dk
http://www.gofolk.dk
mailto:go@gofolk.dk
http://www.gofolk.dk
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Generelle oplysninger. 

Abonnement: Hvis du ønsker at modtage  

Polka-posten, så send en mail til: 

petersko@profibermail.dk   

Næste forventede udsendelsesdatoer:  

Bladet udkommer ca. en gang i måneden. 

• Slut April 

• Slut maj 

Udkommer normalt ikke: Juni og juli,  

Dead line:  En uge før bladet forventes udkomme. 

Gerne før. Diverse stof til bladet, bør indsendes 

senest 5-6 uger før det aktuelle arrangementstids-

punkt. 

Forbehold: Redaktionen forbeholder sig ret til evt. 

at forkorte indlæg, eller helt at afvise indlæg / artik-

ler, hvis disse af en eller anden grund falder uden 

for rammerne. 

Brug af billeder og artikler:                                                 

Artikler, billeder med mere, må ikke videreanven-

des uden opretshaverens tilladelse. 

 

Annoncer, mm.:                                                          

Der optages annoncer ang. eks dragtsalg. Og an-

dre relevante ting indenfor folkedansen/musikken 

Arrangementer, som ligger på hjemmesiden, vil 

så vidt muligt blive bragt i bladet.  

(kun foreninger / medlemmer af Dans Danmark) 

Priser:  Bladet er gratis og omtaler af arrangemen-

ter er også gratis for medlemmer af Dans Danmark 

De holdninger eller synspunkter, der fremkommer i    

artiklerne, er på forfatterens ansvar, og deles ikke 

nødvendigvis af redaktionen. Anonyme indlæg, 

artikler m.m. vil ikke blive bragt. 

Redaktionen består af: 

”Redaktør”: Peter Skouenborg,                                   

petersko@profibermail.dk  

__________________________________ 

          Hjemmesideansvarlig: Anita på kontoret i                     

  Odense. anfa@dans-danmark.dk  

        Husk at sende arrangementet 

til Anita, så det kommer på                      

hjemmesiden / aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

   

 


