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PÅSKE MED

IRSK SETDANCE

Onsdag 31. marts  søndag 4. april 2010

Også i år gentager vi succesen fra de sidste 
ni års påskeferier med irsk musik og set
dance på Græsrodsgården, der er en gammel 
landsbyskole der ligger i den lille by 
Bregninge mellem Jyderup og Kalundborg 
(se www.graesrodsgaarden.dk)

Har du lyst til at opleve en påskeferie med 
irsk dans og musik, så er chancen her! Vi har 
gode instruktører, hvad enten du vil spille, 
danse eller begge dele. Eller måske vil du 
bare nyde, at se på! 

Irsk setdance minder meget om almindelig 
kvadrilledans, men er ”krydret” med diverse 
steps og andet fodarbejde, som gør dansene 
meget flotte og danserne ret svedige. På 
baggrund af erfaringer fra mange års ølejre 
på Omø og påskeferier på Græsrodsgården 
arrangerer vi et kursus, hvor man kan få en 
forsmag på setdansen og samtidig høre en 
masse god irsk folkemusik. Oplev som et af 
de eneste steder i Danmark at danse irsk 
setdance til livemusik i flere dage i træk
Udover at spille til dansen, tilbyder vore 
dygtige musikere at vejlede dig i din egen 
musikalske udfoldelse, uanset om du er ny på 
dit instrument eller gammel og garvet med 
lyst til nye udfordringer.

Udover dans og musik bliver der masser af tid til sang, hyggeligt samvær, gåture i den 
smukke omegn, kortspil, gastronomiske udfoldelser i køkkenet og hvad man ellers kan finde 
på at beskæftige sig med. Alle hjælper hinanden med at lave mad og andre praktiske 
gøremål i en hyggelig og afslappet atmosfære.

http://www.graesrodsgaarden.dk/


Instruktørholdet bliver det kendte team fra den "irske" uge på Omø suppleret med unge 
friske kræfter:

Annette Stenberg (dans) fra Århus setdancers, fra det irske musikmiljø i Århus: Louise 
Ring Vangsgaard (violin) fra Instinkt, Tradish og Prisme og Jakob Vester (guitar og 
klaver) og endelig fra det irske musikmiljø i København: Tim Goddard (tværfløjte) og Lars 
Hansen (diatonisk harmonika).
Jette Kristoffersen fra Græsrodsgårdens kollektiv vil holde sammen på alle 
løse ender.

Vi mødes onsdag til aftensmad og tager hjem søndag ved middagstid når vi er færdige med 
at rydde op – i år er slutrengøring med i prisen.

Husk: Sovepose, lagen, musikinstrumenter, dansesko og godt humør.

Yderligere oplysninger:
Jette Kristoffersen tlf. 2328 6658
paaske@graesrodsgaarden.dk

Pris incl. mad og slutrengøring:

voksne kr. 710,

317 år kr. 526,

02 år kr. 260,

Tilmedling: Indbetal kursusprisen til  ”Kursus på Græsrodsgården”,  giro 6 005 1909 eller over netbank til 9570 – 60051909.

NB: Prisen er for hele arrangementet på fire døgn, man kan godt melde sig til en del af arrangementet, dog skal man betale for 
minimum to døgn – 380, for en voksen person (incl. fuld pris for slutrengøring =50,). Husk at skrive hvornår du kommer hvis du 
kun deltager i en del af arrangementet.

Nyt fra kollektivet

Jette Mønster besluttede desværre i november at hun træder ud af kollektivet. Vi siger tak for den tid 
hun har været i kollektivet og glæder os til at se hende som gæst mange gange. 

Så har vi besluttet at indføre tvungen slutrengøring i forbindelse med alle nye lejekontrakter. Dvs. at et 
rengøringsselskab klarer alt det kedelige gulvvask mm. Til gengæld kommer der et rengøringsgebyr på 
1500, kr. på alle lejeaftaler. Deltagerne i påskearrangementet bliver de første som for alvor får glæde af 
denne nye aftale. 

Jeg længes efter foråret 
Jørgen Langballe

mailto:jette.hk@get2net.dk
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Dødsfald

† 
Steffen Billum er død. 
Ære være hans minde. 

Mellem jul og nytår døde Steffen pludseligt af et 
hjerteslag. Det kom som et chok for os alle. Han 
blev kun 53 år. 

Når der var en stor arbejdsopgave der skulle løses, 
var Steffen altid på pletten, han veg aldrig tilbage 
selv om opgaven var stor og krævende. 

Steffen var også en rigtig hyggespreder, hans gode 
humør smittede af på os alle både i kollektivet og til 
vores arrangementer.

Vi vil savne Steffen. 
Vores tanker og dybe medfølelse går til hans 
familie.

Arbejdsweekend  i bededagsferien:
Torsdag 29. april til Søndag 2. maj

Vi har i mange år holdt udlejningsprisen på 55,-
kr./person/døgn. Det har kun kunnet lade sig gøre 
fordi vi selv har udført det meste af 
vedligeholdelsesarbejdet. Ud over de små opgaver 
vi løbende udfører i weekenderne har vi to 
arbejdsweekender om året, hvor vi inviterer venner 
af huset til at komme og give en hånd med. 

I år har vi særlig stort behov for at vennerne slutter 
op om arbejdsweekenderne da vi er blevet to 
kollektivister færre. Hvis du kan afse tid til at 
hjælpe bliver du budt velkommen med kyshånd.

Der er både små og store opgaver der venter på at 
blive løst. 

- Nyt gulv i loftssovesalen 
- Polering af gulvene i gul og blå sovesal 
- Rengøring i de kroge der ikke bliver rengjort af 
lejerne 
- Mindre maleropgaver 
- Lave mad til de arbejdende 
- Let havearbejde 

Som du kan se, er der opgaver, der passer til alles 
lyst og evner.
Tilmelding til hele eller eventuelt dele af 
bededagsferien til Michael på 2612 2343. 
Græsrodsgården betaler transportudgifter og kosten.


