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Deadlines
For Hjemstavnsposten 2016-2017
Præcis som de foregående sæsoner
udkommer Hjemstavnsposten fem
gange i sæsonen 2016-2017

Nr. Deadline Udgivelsesdato

1 01.09.16 første danseaften
2 01.11.16 medio november
3 01.01.17 medio januar
4 01.03.17 medio marts
5 01.06.17 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

Jeg skal indledningsvis være den
første til at beklage de gener, som
sidste udgivelse har måtte forvolde.
Linket som jeg oplyste var ikke
korrekt.
Samtlige links på hjemmesiden viste
sig også at være ændret. Det skyldtes
formentlig en større opdatering fra
one.com.
Fremover vil det kun være de seneste
to udgivelser, der vil være på hjemme-
siden.

På generalforsamlingen blev det
besluttet, at bladet ikke længere bliver
sendt ud i papirform, men alene til
medlemmer, der har oplyst deres  E-
mail.
Bladet bliver sendt ud til de medlem-
mer, der ikke har adgang til en com-
puter.

HUSK AT GIVE KASSEREREN
BESKED OM ADRESSEÆN-
DRING OG E-MAILADRESSE
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Oktober November

7 Lotte Bunch Hansen 15 Sista Larsen
9 Esther Stengaard 21 Liselotte A. Andersen

13 Peter Jensby Jensen 24 Christian Jønsson
24 Albert Dyrby 28 Winnie Sørensen

30 Martin Meier

Januar December
7 Erik Jønsson
8 Bente Buur 5 Vagner Haslund

14 Sine Vorborg Jønsson 5 C. Jønsson
19 Jørgen Anthoni 6 Helle Sørup Bavnhøj
23 Elisabeth Haslund 9 Mads E. Madsen
24 Sune Vorborg Jønsson 16 Clara Dyrby
31 Christina Vorborg Jønsson 23 Karen Hansen

29 Katrine Stuhr Madsen
29 Gurli Knudsen
29 Kate Vibefeldt
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Turen til Cirkus-
land
I år havde festudvalget arrangeret en
tur til Cirkusland for medlemmerne.
Vi endte med at være 19 deltager,
både i voksen- og børnestørrelse.
Men alderen skulle da ikke tage
glæden væk fra folk.
Vi startede med at se deres heste og
børnene fik muligheden for at ride på
pony. Derefter skulle vi se show med
en papegøje og to søløver. Dette

bragte smilet frem både hos de
voksne og børnene. Det var et
fantastisk show, hvor man hørte lidt
om cirkusset og,  hvordan de brugte
deres dyr, samtidig med en søløve
balancerede med en bold på næsen.
Derefter gik turen ind i det vilde
Westen, hvor man så cowboys og
indianere, der red og lavede tricks på
hesteryg.
Så fik vi os en velfortjent
frokostpause, hvor nogen havde

madpakke med og andre købte af det
udvalg Cirkusland tilbød.

Vi mødtes igen og her fik nogen af de
voksne og især børnene gang i deres
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Sæt kryds i kalenderen

Kære Folkedanserforeninger.

I 1968 tog man et fantastisk initiativ, det Sjællandske Børne-
og Ungdomsstævne blev skabt. Det første stævne blev
afviklet i Køge, så det er 50. gang stævnet afholdes i 2017.
Køge har i øvrigt været vært for stævnet hvert 10. år op til
1998.
Derfor har Køge Folkedanserforening sagt ja til at afholde jubilæums stævnet i
2017.

Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2017 inviterer jer til det årlige
børne- og unge stævne, der i 2017 afholdes i Køge på

Søndre skole,
Rasmussensvej 23,
4600 Køge

i weekenden 9. – 11 juni 2017.
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latter muskler, da man kunne ride på
en tyr. Her fik vi konstateret at

børnene var LANGT bedre til at
holde sig oppe på tyrens ryg end de
voksne. Børnene havde fri leg i både

hoppeborg og bolde på vand, mens de
voksne fik sig lidt varmt at drikke.

Vi sluttede af med at se cirkusshow,
hvor vi både så heste, hunde og geder
lave tricks. Der var selvfølgelig også
en klovn og to mænd, der hoppede,
sprang slog kolbøtter og saltoer osv.
Efter dette var alle trætte og vi valgte
og sige tak for en herlig dag med
massere af oplevelser.

Efter min mening var det en
fantastisk dag,  som bragte smilet
frem. Og jeg er glad for at vi fik lavet
et arrangement, der passede alle.

Christine Haslund
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HYGGEAFTEN  I  FORENINGEN

Hjemstavns Folkedanserne og NovaVita inviterer på
GRATIS STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS OG KARTOFLER M.M
Alt det du kan spise ( det kan efterfølgende danses af igen)
Drikkevarer er for egen regning.
Arrangementet foregår på

CAFE STAFETTEN,
Gunnar Nu Hansens Plads 9,
2100 København Ø.

Den 18.01 kl. 18.30.

Efter maden er der et underholdende
indlæg med quizzer og præmier om magnetterapi og tilbud
om gratis at låne og prøve det i en god månedstid.
Tilmelding til Lene Haslund på E-Mail
haslund.lene@gmail.com
Senest den 04.12.2016



Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 5

Foreningens hytte- / weekendtur.

Den 27. januar – 29. januar 2017 går  turen igen til IPA-huset i Frederiksværk.

Vi håber, at der som sædvanligt vil være stor tilslutning af både børn, unge og voksne.
For jer, der ikke har været med før, kan vi fortælle at IPA-huset er en stor villa, der ligger i
dejlige omgivelser med skov og sø som naboer. Huset har plads til 35 overnattende
gæster. Der er endvidere mulighed for opredning til 10 ekstra personer. Der er seperate
badeforhold for kvinder og mænd. Man skal selv medbringe sengelinned, håndklæder
samt tøj, der passer til årstiden. Hvis der er sne, er det en god idé at medbring kælk/
slæde.
Alle deltager aktivt med tilberedning af et måltid (madhold sammensættes af fest-
udvalget) samt rengøring inden afrejsen.
Man ankommer i løbet af fredag eftermiddag (fra kl. 14.00) og forlader stedet igen
søndag senest kl. 14.00.

Der vil være mulighed for traveture i skoven, råhygge (tag dit ynglings-spil med), besøg
i Frederiksværk m.m.
Der er mulighed for at købe fadøl og sodavand til husets sædvanlige/rimelige priser.
Det er tilladt at medbringe sin egen vin.
Lørdag eftermiddag arrangerer festudvalget en eller anden form for aktivitet, hvis
stemningen er til det.
Bindende tilmelding via E-mail til Erik Jønsson. Se bagsiden af bladet, senest den 30.
november 2016  Bemærk betaling først den 9. januar 2017til konto i Danske Bank,
reg.nr. 3106 kontonummer: 4170087429.
Priserne er som følger:

1. Børn 0-7 år:             40 kr.
2. Børn 8-12 år:         115 kr.
3. Unge 13-15 år:      170 kr.
4. Unge 16-17 år:      345 kr.
5. Voksne o.18 år:     345 kr.

Med venlig hilsen og vel mødt
Festudvalget
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ARENA Cirkusland

Lørdag den 15. oktober kl. 10,00 mødtes 19 medlemmer og familie ved cirkus-
land uden for Slagelse.

Vi startede med at gå over til søløverne hvor man først havde et show med en
papegøje og derefter var der 2 søløver der optrådte, så var det tid til selv at
prøve at gå på line, få en tallerken til at roterer på en pind og balancere på en
rulle, så var det tid til at se hestene i staldene som var ved at blive striglet inden
de skulle ind i manegen til show, hallen var smadder kold. Så var det tid til den
medbragte frokost, eller gå over og købe noget.

Herefter var det tid til at prøve kausellen, toget og tyren, her var Sune den der
klarede sig bedst med 84 sekunder inden han blev smidt af, nogle var ude og
prøve plastkuglerne i vandet. Så var det tid til at se Cirkus Bardino med klovne,
artister, hunde og heste. En rigtig god dag.

Erik Jønsson(Vanløse)

Se her

Jeg er kommet i besidelse af 22 stk. F.C. Lund billeder med folkedragter samt
12 stk. dobbelte billeder også med F.C. Lund billeder
Er der nogle der vil overtage dem ellers bliver de kasseret.

Henvendelse til Kasserer Erik Jønsson, tlf. 4028 2029

Hilsen Erik J. Vanløse

Julekalendere
Kontakt Erik Jønsson ang. årets julekalendere. De koster kr. 30,00 pr. stk. Der
er mulighed for at vinde gode præmier.
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Velkommen!

Til KØST2017 den 17.-22. juli 2017

Det er vist første gang, at to foreninger med basis i to nabokommuner, er gået
sammen om at arrangere et landsstævne. Det betyder naturligvis at stævnet vil
være lidt anderledes end det I er vant til.

Centrum for stævnet bliver i Køge, som er den største by i området, og
Køge har alle de faciliteter man kan forvente af en landsstævneby. Glæd jer.

Vi vil naturligvis også arrangere en ’Stevns Dag’, hvor vi skal danse i Store
Heddinge og i Rødvig. Det bliver en dag, hvor vi vil være massivt til stede på
skønne Stevns. Glæd jer.

Udflugterne bliver godt fordelt i begge kommuner, og inkluderer bl.a.
verdenskendte attraktioner som den nye Ringborg i Køge og Stevns Klint.
Glæd jer.

Det vigtigste bliver naturligvis dansen. Danseudvalget vil sørge for, at
ligegyldigt hvor meget I prøver, så bliver det svært, at komme til at danse den
samme dans to gange – vi kalder det for vores fælles ’Dansemaraton’, ikke
fordi vi skal vise ekstrem udholdenhed, men fordi vi skal danse så mange danse
som muligt. Glæd jer.

Og så gør vi naturligvis alt vi kan for at vores unge, familier, og børn får et
fantastisk stævne. Glæd jer.

Glæd jer – det gør vi!

Varmt velkommen fra hele stævneudvalget for KØST2017!

ved/ Ida Nygaard, Stevns Folkedanserforening & Bent Hansen, Køge
Folkedanserforening.Se mere på www.køst2017.dk


