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Deadlines
For Hjemstavnsposten 2017-2018
Præcis som de foregående sæsoner
udkommer Hjemstavnsposten fem
gange i sæsonen 2017-2018

Nr. Deadline Udgivelsesdato

1 01.09.17 første danseaften
2 01.11.17 medio november
3 01.01.18 medio januar
4 01.03.18 medio marts
5 01.06.18 juni

HUSK venligst:

- At indlæg bedes fremsendt som
word-filer uden specielle skrifttyper,
indsatte fotos, tekstbokse, clipart.
Med andre ord. Det skal være ren
tekst.

- At billeder  fremsendt seperat i
følgende format:  jpg-, tiff.

- At redaktionen i tilfælde af plads-
mangel i et nummer forbeholder sig
retten til at forkorte og/eller medtage
indlægget i følgende nummer.

Alle indlæg skal sendes til
hjvposten@gmail.com

Redaktørens klumme

Denne udgave af hjemstavnsposten er
den sidste jeg som redaktør udgiver.
Jeg har valgt at stoppe, da jeg ikke
længere var motiveret til at lave
Hjemstavnsposten.
Jeg har haft mange gode år som
redaktør og har været med til at
delagtiggøre mange arrangementer og
i den forbindelse taget omkring 4-5000
billeder igennem årene som fylder
godt op på min PC.

Den nye redaktør blev Jørgen Mad-
sen. Han har valgt et nyt design til
Hjemstavnsposten og som i stedet
bliver et nyhedsbrev. Det tror jeg I
kan glæde jer til.

Jeg håber at I vil bakke Jørgen op
med masser af indlæg fra forskellige
arrangementer som I deltager i eller
oplever.

Deadlines er det eneste, der fortsat er
gældende, men alt andet er helt op til
den nye redaktør.

Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 11

Vi ses til september.

En formand takker af!

Efter en årrække som formand traf jeg den beslutning, at der skulle
nye kræfter til at føre foreningen Hjemstavnsfolkedanserne på Fre-
deriksberg videre.
Christina Jønsson blev valgt og jeg er helt sikker på at det var et
korrekt valg. Jeg vil derfor ønske hende og den nye bestyrelse held
og lykke med det fremtidige arbejde.

Samtidig vil jeg gerne takke den gamle bestyrelse for et godt og
dejligt samarbejde i tiden, der gik.



Opvisning 2017

Den 25. marts spillede Jørgen Hanskov, Christine Hanskov og Tim Dyrby op til
foreningens opvisning og legestue.

Familieholdet var i år under ledelse af Christine Haslund. Som alle de andre år
præsterede familieholdet godt.

Børne og Ungdomsholdet var under ledelse af Jørgen Madsen. Han havde lavet
nogle gode programmer og jeg tror, at børnene blev udfordret. Flot så det ud.

Voksenholdet som også var under ledelse af Jørgen Madsen deltog også som
sædvanlig. Også til de voksne havde Jørgen lavet et godt program.

I år var der mange gæster, hvilket også kunne ses på dansegulvet ved den efter-
følgende legestue. Det er altid rart at se, hvordan folk kan more sig til musik.

Tak til alle for en dejlig aften.

Redaktøren
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Efter nogle dejlige opvisninger i byen
skulle alle danserne og forældre/
bedsteforældre m.v. tilbage til skolen,
hvor der blev serveret en god og solid
frokost.

Ida og jeg gik i gang med de indle-
dende forberedelser til konkurrencen,
der skulle foregå senere.

Alle tilmeldte skulle have et nummer
og registreres i systemerne. Der var
selvfølge kontrolleret kaos, men vi
blev ikke slået ud af den grund.

Der var 5 deltagende par i række 3,
hvor ‘vores’ dansere deltog.
Danserne fik først op til 2 minutter til
at varme op i den dans, der skulle til
at konkurrere i og herefter var del
alvor.
Resultatet blev:
Guldmedaljer: Sigrid Larsen & Dicte
Wåhlatrand
Sølvmedaljer: Silje Kristensen &
Laura Lund Rasmussen
Bronzemedaljer: Nanna Larsen &
Leonora Sonne
Bronzemedaljer: Sofie My Gross
Landsdorf & Elin Rescan

På grund af pointlighed blev der
uddelt bronzemedaljer til 2 par.

Stort tillykke skal lyde fra redaktøren
Der kommer desværre intet billede af
medaljetagerne, da forbuddet mod fotos skal
respekteres.

Da konkurrencen var slut og alle
vindere samt alle deltagere havde fået
deres diplom for deltagelse var der
forskellige workshops for børn og
unge. Os ældre kunne sidde og tale
sammen over en kop kaffe.

Da aftensmaden var indtaget kørte
Lene og jeg hjem. Vi havde en dejlig
dag med masser af musik og dans.

Vi glæder os allerede til næste år.

Redaktøren.
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Hjemstavns Folkedanserne Frederiksberg
Referat af generalforsamlingen den 24. april
2017 Platanhaven 113, 2600 Glostrup kl. 19.30
Før generalforsamlingen var der pølse- og ostebord med start kl. 18.30.
Derefter indledtes generalforsamlingen kl. 19.30 med formandens velkomst og
overgang til:

1.Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Kate Vibefeldt som dirigent.
Kate valgtes med bifald og startede med at konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.Formandens beretning. Lene Haslund fik ordet og sagde, at
beretningen som sædvanlig havde stået i foreningens blad Hjemstavns
Posten, men hun ville gerne knytte nogle kommentarer til den og bød
velkommen til nye medlemmer, for jo flere vi er, jo sjovere bliver
dansen og hun håbede på mere interesse for folkedansen, hvor vi gør,
hvad vi kan. Lene nævnte udlandsrejsen til Stuttgarts 110 års
jubilæumsfest, som på trods af feber havde været en fantastisk tur. Det
var Jørgens og Lenes debut med et sammenhængende
opvisningsprogram, der gik fint, men som stiller større krav til
medlemmerne som dansere og til trænerne. Der var afholdt B&U
stævne i Hundested. Ungerne havde en fantastisk weekend med dans
og møde med andre børn. Vores børn fik medaljer og kæmper videre
for at opnå medaljer til næste stævne i juni. I oktober havde
festudvalget arrangeret en tur til Cirkusland. Det var en rigtig sjov tur,
og der var også en masse voksne, som gik i barndom. I december
afholdt vi den årlige julefest. Det er en fornøjelse hvert år at se de
mange glade mennesker. Tak til alle, der har hjulpet igennem alle
årene. Ingen sag at holde julefest med al den hjælp. I januar måned
havde foreningen taget imod et tilbud om stegt flæsk med persillesovs
imod at høre om magnetterapi. Katrine var prøvekanin, og værten var
helt fantastisk til at fortælle. Også i januar måned foregik foreningens
årlige tur til IPA-huset. Der var 33 deltagere børn og voksne. Stor tak
til festudvalget for et vellykket arrangement. I februar var der
tøndeslagning for børneholdene. De små må have de voksne på
familieholdet med til at hjælpe med at slå deres tønde ned. Det er sjovt
at se udklædningstemaet hvert år – i særdeleshed for pigerne. Ved

Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 9

‘Vores’ dansere kan lige skimtes i
baggrunden sammen med musikken.

Umiddelbart efter skulle Familieholdet
danse i Gården til Køge Rådhus.
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årets opvisning havde vi en aften med danseglæde og mange
mennesker udefra. Lene afsluttede sin beretning med at sige, at hun nu
har givet alt, hvad hun kunne som formand og med tak for kampen og
håbede, at en anden vil overtage posten. Der var ingen kommentarer,
og beretningen blev vedtaget. Kate gave herefter ordet til kassereren
for næste punkt:

3. Regnskab. Kassereren Erik Jønsson omdelte regnskabet med budget
og balance. Regnskabet blev gennemgået. Der var ellers ingen
kommentarer til regnskabet, som blev godkendt.

4. Indkomne forslag. Ingen.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog at fastholde uændret

kontingent med den formue, som foreningen har, på trods af
kontingentstigning fra Landsforeningen Folkedans Danmark fra 160 til
170 kr. Dette blev godtaget uden kommentarer. Herefter gik vi over til:

6. Valg af:
a) Formand. Lene Haslund modtog ikke genvalg. Christina Jønsson

blev valgt i stedet.
b) Bestyrelsesmedlem. Rie Ziebell Petersen modtog ikke genvalg.

Henrik Haslund blev valgt i stedet.
c) Bestyrelsesmedlem. Christine Haslund var ikke på valg og

fortsætter.
d) Bestyrelsessuppleanter.  a) Tim Dyrby genvalgt. b) Janne blev

også valgt (som ekstraordinær bestyrelsessuppleant, selv om der
kun kræves én bestyrelsessuppleant iflg. foreningens love).

e) Revisor, Erik Jønsson (Alb.) genvalgt
f) Revisorsuppleant. Sista Larsen genvalgt
g) Fanebærer. Jørgen Madsen genvalgt
h) Fanebærersuppleant. Henrik Haslund genvalgt
i) Festudvalgsmedlem. Katrine Stuhr Madsen genvalgt
j) Festudvalgsmedlem. Lene Haslund valgt, da Christina Jønsson var

blevet valgt som formand og derfor ikke kunne fortsætte som
festudvalgsmedlem.

k) Festudvalgssuppleant. Kate Vibefeldt valgt.
l) Redaktør. Henrik Haslund modtog ikke genvalg.  Der var en del

diskussion om bladets indhold, hvor ca. 70 % var blevet skrevet af
redaktøren, hvilket havde været ret anstrengende, så
medlemmerne opfordredes til at være meget mere flittige til at
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Det Sjællandske Børne og Ungdomsstævne
2017

I år var det Køge, der stod for Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne.
Igen i år deltog Hjemstavnsfolkedanserne på Frederiksberg også. Både fra
Familieholdet og B & U-holdet.

Vi blev indledningsvis alle budt velkommen med håbet om nogle fornøjelige
timer sammen. Herefter blev vi sendt ud til nogle ventende busser, der skulle
fragte alle danserne ind til Køge centrum, hvor dansen skulle foregå.

Vi var der i god tid, så der blev tid til at tænke over tingene.

Der blev først danset i et kæmpe telt midt på Køge Torv. Musikken blev leveret
af Jørgen og Christine Hanskov m.fl.

På de efterfølgende sider er der udvalgt nogle stemningsbilleder:
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skrive til bladet om det, de er med til og oplever i foreningen.
Velkomstbrochuren var også vigtig. Efter at det var blevet
godkendt af bestyrelsen, at bladet får en ny form som nyhedsbrev i
Word A4 format, blev Jørgen Madsen valgt som redaktør.

Alle valg blev mødt med bifald. Herefter fik Lene ordet til:
7.Fremtidigt arbejde. B&U stævne i Køge. Halv aftale om komsammen

med Stuttgarterne i anledning af, at vi har været venskabsforeninger i
40 år. Lene gav stafetten videre til den nye bestyrelse, men aftaler
gerne med Stuttgarterne. Til info blev nævnt, at vores 30 års
venskabsdag blev fejret heroppe hos os.

8.Eventuelt. Erik Jønsson fortalte fra årsmødet i FD, at en
bestyrelsespost ikke var blevet besat, og at der næste år kom 4 på
valg. Derudover stiger kontingentet til FD med 10 kr., og bladet Trin og
Toner bliver elektronisk. Nedgangen i tilskuddene var lagt ind i 2018
budgettet. Jørgen Madsen opfordrede alle til at være aktive med at
indfange nye dansere. Det var hændt, at vi var 3 kvadriller, som er
sjovt, men mindre sjovt med kun 1 kvadrille. Jørgen Hanskov
fortsætter som vores spillemand og har givet udtryk for, at han synes,
at det er hyggeligt hos os. Herudover har foreningen de sidste par år
haft annonce i lokalaviser samt reklamespot, der kører konstant i
Frederiksberg Svømmehal, så vi har gjort en del undtagen på
opvisningssiden, hvor dels Frederiksberg Kommune har flyttet
Frederiksberg Dagene ind i en hal, hvor vi ikke har nogen interesse i at
give opvisning, og dels har vi kun haft én forespørgsel på en opvisning
Sankt Hans aften, hvor alle medlemmer har andre aftaler. Der var en
del tale om, at vi skal lægge vægt på, at det skal være sjovt at danse
folkedans, og at vi skal vise det i dansen, selv om det selvfølgelig altid
er en afvejning mellem tradition og at være smart, så vi skal også
passe på, at folkedansen ikke udvandes, men hver ting til sin tid, dog
mere seværdigt, når danserne slapper af og har det sjovt. Jørgen
Madsen pointerede at man ved at træne danseteknik kan undgå skader
på grund af vrid i hofter og knæ. Det blev nævnt, at Jørgen og Lene
havde været gode til at minde danserne om også at have det sjovt, og
foreningens opvisning med et sammenhængende program blev rost.
Der var tale om at sende tilbud ud til skolelederne og forskellige
uddannelsessteder om kursus for lærere, så de kan undervise i
skolerne i folkedans. Det blev nævnt, at lærerne i højere grad vil

Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 7

inddrage bevægelse og dans i undervisningen. Den nye bestyrelse ville
arbejde videre med ideerne.

Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt leve for foreningen.
Referent: Rie Ziebell Petersen, sekretær Kate Vibefeldt, dirigent

Lene Haslund, formand Erik Jønsson, kasserer

Anette Stuhr Madsen, næstformand Christine Haslund,
bestyrelsesmedlem


