
Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 

2015 
 

Kære børne – unge folkedansere  

 

I inviteres hermed til det årlige børne- unge stævne, der i 2015 afholdes i Holeby på Lolland. 

Det finder sted i weekenden 24- 26 april 2015. 

Vi står klar til at tage imod jer fra fredag aften, hvor I har tid til at hygge sammen med gamle og nye 

venner, efter I har nydt den medbragte mad. I løbet af aftenen er der kaffe/te/saftevand og kage. 

Lørdag (Efter at de sidst ankomne er blevet indkvarteret) skal vi give opvisning på torvet i Maribo – hjem 

på skolen og spise frokost (som er klar til os, da det er betalt i stævneafgiften) – så er der 

konkurrencedans  - og når vinderne er blevet kåret, er der legestue for store og små,  Indtil det er tid til 

aftensmad. 

Efter maden er der fælles hemmelig aktivitet. Og derefter er der tid til mere dans og hygge. 

Søndag er det tid til at spise morgenmad og rydde op, og så er det tak for denne gang. 

Priser (gælder for alle): 

Hele weekenden      150 kr.  

Stævne lang lørdag /Lørdag til søndag/fredag til lørdag   125 kr. 

Lørdag indtil kl. 17         65 kr. 

Foreningerne får tilsendt forhåndstilmelding, og endelig tilmelding pr. mail, og ellers kan det genfindes 

på Det sjællandske børneungdomsstævnes hjemmeside   www.sjællandskebørnestævne.dk 

Med til at finansiere stævnet (en stor post på budgettet) er salg af skrabelodder, vi håber derfor at I alle 

vil hjælpe med at sælge dem. Det bliver i perioden 1. februar til 24. april, og I vil få dem tilsendt 

Kontakt person, hvis der er noget du er i tvivl om er karin@mlf-holeby.dk   

Som I kan se er det lagt op til at der overnattes på stævnet, og der er plads til at de mindste kan have en 

voksen med, så vi håber at se rigtig mange i Holeby – 24- 26 april 2015  

 

På gensyn til et sjovt og hyggeligt stævne i Holeby 

Midtlollandske Folkedansere 

Karin Ditlefsen 

http://www.sjællandskebørnestævne.dk/
mailto:karin@mlf-holeby.dk

