
 

Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2013 

D. 25. maj 2013, Stevns folkedansere 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes 

 

 
Til alle børn og unge. 

 
I inviteres hermed til Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne, der i 2013 afholdes på Stevns, på 

Store Heddinge skole, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge, med indkørsel fra Bjælkerupvej. 

 

Stævnet bliver et endagsstævne med opvisning om formiddagen og om eftermiddagen vil der være 2 

legestuer. 
 

Hvis der er tilslutning, arrangere vi aftensmad, med efterfølgende legestue ved bl.a. Rikke Rasmussen 

og Henrik Jansberg m.fl., (samt overnatning). 

 Vi har besluttet at tilbyde overnatning fra fredag, da vi ved at mange har meget lang transporttid. Vi 
beder jer derfor ved forhåndstilmeldingen, at meddele om I ønsker 1 eller 2 x overnatning. 

Foreningerne vil derefter få en tilbagemelding. 

 

Program for weekenden: 
 

Fredag: 

Kl. 19.00 - 22.00  Ankomst for de, der skal overnatte fra fredag. Medbring selv aftensmad, vi  

byder på en kop kaffe/the/saft m. kage/boller før sengetid. 
 

Lørdag: 

Kl. 08.00  Morgenmad for de overnattende 

Kl. 09.00 Store Heddinge skole åbnes. Lokaler anvises til omklædning 

Kl. 09.30  Åbning af stævnet, samt orientering  
Kl. 10.00  Samlet togtur til Køge 

Kl. 11.00 - 12.00 Opvisninger i Torvebyen i Køge 

Kl. 12.00 – 12.45 Samlet togtur tilbage til Store Heddinge skole 

Kl. 12.45 - 13.30 Omklædning og frokost  
kl. 13.30 -  Konkurrence derefter Legestue for store og små 

og Spilleworkshop for børn og unge 

kl. 16.30 – 16.50 Fælles afslutning på dagens stævne 

Kl. 17.30   Aftensmad 
Kl. 19.00  Så er der fest, bl.a. med spilleworksshop musik 

 

Søndag: 

Kl. 08.30 - 09.30 Morgenmad 

Kl. 10.00  Afrejse 
 

Opvisningerne foregår i dragt og i 3 grupper. Foreningerne vælger hvilken gruppe, danserne skal danse 

med i. Voksne på familiehold og lignende skal selvfølgelig ikke afholde sig fra at danse med i 

almindeligt tøj. 
Danseprogram + løsblade udsendes sammen med denne indbydelse. 

 

Rikke og Laura er instruktører ved de tre opvisningsgrupper i Køge. 

 
Vi sørger for god musik til alle grupper. Foreningens spillemand/mænd er meget velkomne til at spille 

med, men I må gerne give besked i forvejen. 

 

Legestue lørdag eftermiddag: 
Små børn: Den står Rikke Rasmussen og Laura Andersen for  

Store børn 0g unge: Den står Henrik Larsen for  

 

Som noget nyt har vi lavet en workshop for spille - børn og unge, vi håber at I har nogle børn og unge 

som vil deltage. Hvem der skal stå for denne workshop, kommer på vores hjemmeside. 



 

Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2013 

D. 25. maj 2013, Stevns folkedansere 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes 

 

 

 
 

 

Fane: I må gerne medbringe faner, vi vil dog gerne have besked af hensyn til fanestativ. 

 
På skolen kan købes: frugt, slik, saft, kaffe, the, kage, sodavand og øl. 

 

Parkering: Lige ved skolen 

 
Skrabelodder: I februar 2013 vil foreningerne modtage et antal skrabelodder, som vi beder Jer om at 

sælge, da nettoindtægten herved er en væsentlig del af stævnets samlede økonomi. 

 

Tilmelding: Forhåndstilmeldingerne - skal vi have senest d. 18. januar 2013. 
Den endelige tilmelding - skal vi have senest d. 1. marts 2013. 

Betaling har også frist til d. 1. marts 2013, konto nr. 2340 - 8893 338 404. Husk at brug "Meddelelse 

til beløbsmodtager" så vi ved hvor pengene kommer fra. 

 

Prisen: er ens for alle, både børn, unge og voksne. 
 

Ved overnatning fra fredag-søndag, inkl. mad og stævne kr. 150,00 

Ved overnatning fra lørdag-søndag, inkl. mad og stævne kr. 125,00 

Stævne lørdag (9.00 – 17.00)   kr.   65,00 
 

Vi har besluttet at forhøje prisen med 25,- kr., men så giver vi også frokost til alle, der har betalt for 

lørdagens arrangement. 

 
Alle dansere, ledere og instruktører får stævnemærker, der gælder som adgangstegn. Det gælder også 

pårørende og øvrige deltagere, der har betalt stævnegebyr. 

 

På Stevns Folkedanseres hjemmeside, www.stevnsfolkedansere.dk, kan læses indbydelse, 

danseprogram, tilmeldingsskemaer mm, og på www.sjællandskebørnestævne.dk. 
Siden opdateres efterhånden som planlægningen skrider frem, og der henvises til denne hjemmeside 

fra landsforeningens hjemmesider for B&U, Region Sjælland, Region Hovedstaden. 

 

Denne indbydelse sendes ligeledes pr. post til de foreninger øst for Storebælt, som vi ved, har børne- 
og ungdomshold. 

Vi beklager hvis vi har overset nogen, og alle er meget velkommen til at kontakte os.  

Vi har desuden sendt pr. e-mail til foreningernes B&U instruktører, i begge tilfælde sammen med: 

 -opvisningsprogrammer for gruppe 1 - 3, løsbladsdanse og noder 
 - Forhåndstilmeldingsskema (retur 18. januar 2013) 

 - Endeligt tilmeldingsskema (retur 1. marts 2013) 

 

Vi håber at se rigtig mange - og glæder os til et dejligt stævne - Vel mødt! 
 

Med venlig hilsen 

Stevns folkedansere 

 

Formand: Ida Nygaard Jensen, Lægårdsvej 5, 4653 Karise, ida-nygaard@hotmail.com 
Danseinstruktør: Rikke Rasmussen, Skovbogade 29, 4000 Roskilde, rikke.dance@gmail.com 

Kasserer: Jonna Christensen, Toften 6, Magleby, 4672 Klippinge, jonna4672@gmail.com 

Musiker: Henrik Jansberg, Glommensgade 19 st. th., 2300 København S, hjansberg@gmail.com 

 
 

 


