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 Elektronisk Nyhedsbrev 

Nyt fra BESTYRELSEN 

 Indbydelse til B&U (fra 9 år): Dans og spil på Store Heddinge Skole, 7. – 8. oktober 2017. Se 

mere nedenfor i Tillægget og på http://www.dansogspil.dk/stevns. 

 Næste sommers højdepunkt: NORDLEK 2018 i Sverige. Kom og vær med. Mød dansere fra hele 

Norden og få nye venner. Man behøver ikke at være rutineret danser for at deltage, for alle 

nationer holder kurser, hvor man får lov til at prøve deres danse, og man lærer dem fra 

bunden. Om aftenen til legestuerne er der instruktører, der viser og forklarer. Alle kan være 

med, og alle har det sjovt. Se mere nedenfor i Tillægget og på http://nordlek2018.se/en/home/ 

 Trin og Toner, Folkedans Danmarks medlemsblad, udkommer fremover kun 

elektronisk så sørg for, at jeres e-mail er opdateret hos vores kasserer. 
 

Nyt fra Festudvalget 

 Mandag 16. oktober 2017 er der efterårsferie og ingen dans. Festudvalget har derfor 

arrangeret, at vi kan komme i ZOO for at sige godnat til dyrene.  

Tilmelding til Christine Haslund. Betaling til foreningens konto: Reg. nr. 3106 Konto nr. 

4170087429. Medlemmer: DKK 125,00. Gæster: DKK 225,00.  

 

Nyt fra MEDLEMMERNE 

 Der er desværre ikke noget nyt fra medlemmerne. 

 

Redaktøren 

 Generalforsamlingens beslutning om at oprette et dansekursus for folkeskolelærere og 

tilsvarende har afstedkommet, at der er dukket to kursister op. Det skal nok blive spændende 

at se, hvordan danselederne kan finde ud af at kombinere et kursus med en normal 

dansesæson… 

 Dette er det første Nyhedsbrev, og som I kan se, er det opstillet i punktform. En travl hverdag 

med mange gøremål betyder, at der ikke er tid til at opstille og redigere et foreningsblad. De 

informationer, der tilflyder redaktøren på e-mail adressen hjvposten@gmail.com, vil blive 

bragt i næstkommende Nyhedsbrev. Hvis I ønsker jeres indlæg vist på en specifik måde, skal I 

sende indlægget som en vedhæftet fil. Hvis der er for store udfordringer i at indsætte de 

tilsendte filer (pga. filformat, liggende i stedet for stående, etc.), bliver der i stedet indsat et 

”screen-snap”, hvorved opløsningen desværre bliver ringere.  

http://www.dansogspil.dk/stevns
http://nordlek2018.se/en/home/
mailto:hjvposten@gmail.com
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Tillægget 
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Kontaktinformation 
 
Bestyrelsen 

 

Formand Christina Jønsson 
Tlf. 2963 0216 
E-mail: formand@hjemstavnsfolkedanserne.dk 
 

Kasserer Erik Jønsson 
E-mail: kasserer@hjemstavnsfolkedanserne.dk  
 

Bestyrelsesmedlem (næstformand) Anette Stuhr Madsen 
Bestyrelsesmedlem (sekretær) Henrik Haslund 
Bestyrelsesmedlem (festudvalg) Christine Haslund 
  
Festudvalg Katrine Stuhr Madsen 
 Lene Haslund 
  
Danseinstruktører  
Voksne Lene Haslund & Jørgen Madsen 
Børn og unge (ca. 7 – 15 år) Jørgen Madsen 
Familiehold (ca. 2½ – 6 år) Christine Haslund 
  
Dragtudvalg Rie Ziebell Petersen 

E-mail: rieziebell@gmail.com  
  
Redaktør Jørgen Madsen 

hjvposten@gmail.com  
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