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Velkommen til en ny sæson

Bestyrelsen
Formand: Lene Haslund

Tlf. 43 42 37 30 / 22 65 65 70
Email: haslund.lene@gmail.com

Kasserer: Erik Jønsson
Email: kasserer@hjemstavnsfolkedanserne.dk

Næstformand: Anette Stuhr Madsen

Sekretær: Rie Ziebell Petersen
Email: rieziebell@gmail.com

Best.medlem: Christine Haslund
Email: christine.haslund@gmail.com

Festudvalg
Liselotte A. Andersen

Katrine Stuhr Madsen

Danseledere
Voksenhold: Jørgen Madsen og Lene Haslund

Tlf. se under formand og Familie- og Ungdomshold
Email: danseleder@hjemstavnsfolkedanserne.dk

Ungdomshold: Jørgen Madsen
Email: ungdom@hjemstavnsfolkedanserne.dk

Familiehold: Lene Haslund
Tlf. 43 42 37 30 / 22 65 65 70
Email: haslund.lene@gmail.com

Dragtudvalg Rie Ziebell Petersen
Email: rieziebell@gmail.com

Redaktør: Henrik Haslund
Tlf. 43 42 37 30 / 20 94 37 29
Email: hjvposten@gmail.com
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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 01.09.14 første danseaften
2 01.11.14 medio november
3 01.01.15 medio januar
4 01.03.15 medio marts
5 01.06.15 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 kan sendes til
hjvposten@gmail.com

Indhold
- Landsstævne Assens
- Gave
- Egen dragt
- Tur til Cirkusland

Sykursus
Se på hjemmesiden omkring sykursus.
Der er nævnt datoer og priser.
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September Oktober
1 Sofie My Gross Landsdorf 7 Lotte Bunch Hansen

13 Clara Rescan 9 Esther Stengaard
24 Albert Dyrby

November
15 Sista Larsen
21 Liselotte A. Andersen
24 Christian Jønsson
30 Martin Meier
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Sidste blad i denne
sæson
Junibladet udkom denne sommer
meget sent, hvilket skyldes mig. Det
skal jeg selvfølgelig beklage, men
nogen gang er man ikke herre over
udefrakommende omstændigheder.
Jeg håber dog I kan bære over med
mig og glæde jer over at der er sat
sæsonrekord i bladtykkelse.
Fremover bliver bladet lagt på
hjemmesiden så I selv kan hente
bladet eller bare læse det digitalt fra
hjemmesiden.
Grunden hertil er den stigende porto
og den forringelse den nye postlov har
medført.
I vil modtage en mail når bladet er
udkommet på hjemmesiden.
Nu er vi i september og vi starter
påny med at få omsat sommersulet til
glade aftener og søndage eftermid-
dage.
Velmødt til alle med håbet om I har
haft en god sommer.

Festudvalget
Se inde i bladet.
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Arrangement til Cirkusland
Traditionen tro laver vi noget andet end dans i eller op til efterårsferien. I år
skal vi til Cirkusland.
Hvornår: Lørdag, den 15. oktober
Hvor: Årslevvej 6, 4200 Slagelse
Planen er at vi mødes ved indgangen kl. 10.00 og går samlet ind. Der vil være
en masse forskellige aktiviteter både for børn og voksne.
Alle medbringer en madpakke så vi fælles kan spise frokost.
Cirkusland lukker kl. 16.
Arrangementet er for alle i foreningen både små og store, aktive og passive
medlemmer.
Entré pris pr. person: 99,00 kr.
(Vi er ved at undersøge muligheden for grupperabat)
Transport ved egen foranstaltning.
Vi glæder os meget til at se jer alle til en hyggelig dag.
Af hensyn til planlægningen bedes I give svar om I kommer senest den 30.
september til christine.haslund@gmail.com
Festudvalget
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Landsstævne i Assens 2016
Fra foreningen deltog, Anette, Jørgen, Jesper, Katrine og Erik. Vi boede alle
på nød camping godt nok et stykke fra hinanden, men tæt på hallerne.
Jeg deltog igen i regionens opvisning efter flere år ikke at have haft nogen at
danse med, jeg havde overtalt en dame som jeg har danset med ved flere
legestuer. Vi havde opvisning på hovedgaden onsdag og i hallen om torsdagen
og så var vi med ved afslutningen. Det var dejligt igen at danse opvisning. Og
så var der legestuerne i hal 1, det gik hårdt ud over bentøjet, dansede næsten
alle danse den første aften, og så var der lidt afslapning de næste aftener
Årets stævne føltes som tre stævner, børn i hal 2, ungdom på Skovpavillonen
og de voksne i hal 1, jeg manglede at de unge kom de sidste par timer og
dansede med i hal 1, (hvilket flere også gav udtryk for til
Frivillighedsseminaret i Køge)
Jeg glæder mig til næste års stævne som afholdes i Køge den 17. til 22. juli
2017
Erik Jønsson (Vanløse)
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Gaver
Vores forening har som gave modtaget en herredragt fra Ærø med kofte og
hat fra Leif Bøytlers familie.
Tak!
Pbv Rie

Egen dragt
Hvis man ønsker at fremstille sin egen flotte folkedragt i stedet for at låne eller
leje en af foreningens dragter, så giv lyd. Man kan også gå på et sykursus
med speciale i  fremstilling af folkedragter. Et sykursus, som jeg kan varmt
anbefale, foregår på Kongevejens Skole, Kongsvænget 10 Virum, hvor Lene
Klem har hold 7 tirsdage i efteråret (første gang 6. september 2016) og 7
tirsdage foråret 2017 (første gang 10. januar 2017).
Derudover har landsforeningen Folkedans Danmark en praktisk og teoretisk
uddannelse i danske folkedragter, hvor man undervises en uge om året i 6 år
på Bjerringbro Højskole. Efter endt uddannelse kan man kalde sig
dragtinstruktør. Uddannelsen er baseret på at formidle viden om danske
folkedragter og de teknikker, man har brug for ved rekonstruktion af dragter
til brug for folkedans. LFD har stor viden og erfaring inden for dragtsyning.
Det kan bedst illustreres ved, at dragtuddannelsen foruden egne medlemmer
har deltagere fra den danske museumsverden. Der er tillige deltagere fra
Norge, hvor man har meget stolte dragttraditioner, og hvor man i udstrakt
grad bruger dragterne til fester o.l. Vil du læse mere om dragterne gå ind på
www.folkedragt.dk.
Rie


