Elektronisk Nyhedsbrev
Fra BESTYRELSEN




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.
Fra Festudvalget



Husk JULETRÆSFESTEN 3. december 2017 kl. 14:00 – 17:00. Børn skal tilmeldes senest d. 19. november
2017. Se venligst særskilte vedhæftede fil.
Husk IPA HUSET 26. – 28. januar 2018. Tilmelding til Festudvalget senest 3. december 2017. Mere
nedenfor.

Fra Dragtudvalget


Foreningen har modtaget fine dragtgaver fra Elly Østergaard Nielsen og Susanne Christensen.
Ellys Fur dragt og Susannes Bornholms dragt er nu i foreningens dragtsamling.
Mange tak!
Rie.

Fra MEDLEMMERNE


Tusind tak for den flotte blomsterbuket og fine gave i anledning af min fødselsdag. Rie

Redaktøren




Til kaffeaftnen i november blev der fortalt indtil flere anekdoter fra foreningens ture og andre
arrangementer gennem tiden. Redaktøren modtager meget gerne alle de anekdoter medlemmerne
kan huske – små afsluttede historier om oplevelser med vores forening. Send pr. e-mail eller aflever på
papir til en træningsaften til redaktøren.
Skriv til redaktøren på e-mail hjvposten@gmail.com. Modtagne indlæg 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.

Hjemstavnsfolkedanserne
Frederiksberg

Side 1 / 5

Sæson 59, nr. 2
november 2017

Tillægget
Den 26. januar – 28. januar 2018 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 separate 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 medbringe
kælk/slæde.
Alle deltager aktivt med tilberedning af et måltid (madhold sammensættes af festudvalget) 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 (be.j@mail.dk) senest den 3. december 2017. Bemærk betaling
skal vente til efter den 9. januar 2018 til konto i Danske Bank, reg.nr. 3106 kontonummer: 4170087429.
Priserne er som følger:
1. Børn 0-7 år:
2. Børn 8-12 år:
3. Unge 13-15 år:
4. Unge 16-17 år:
5. Voksne o.18 år:

40 kr.
115 kr.
170 kr.
345 kr.
345 kr.

Med venlig hilsen og vel mødt
Festudvalget
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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)
Bestyrelsesmedlem (sekretær)
Bestyrelsesmedlem (festudvalg)

Anette Stuhr Madsen
Henrik Haslund
Christine Haslund

Festudvalg

Katrine Stuhr Madsen
Lene Haslund

Danseinstruktører
Voksne
Børn og unge (ca. 7 – 15 år)
Familiehold (ca. 2½ – ca. 6 år)

Lene Haslund & Jørgen Madsen
Jørgen Madsen
Christine Haslund

Dragtudvalg

Rie Ziebell Petersen
E-mail: rieziebell@gmail.com

Redaktør

Jørgen Madsen
hjvposten@gmail.com
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