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 Elektronisk Nyhedsbrev 

Fra Bestyrelsen 

 Denne 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/ 

 Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne, 25. – 27. maj 2018, arrangeres i år af Tølløse Liegstouw 

Forening. Vi deltager. Mere nedenfor i Tillægget. 

 Trin og Toner, Folkedans Danmarks medlemsblad, udkommer fremover kun elektronisk. Så derfor: 

Hold jeres e-mail opdateret hos vores kasserer. 

 

Fra Festudvalget 

 Husk IPA HUSET 26. – 28. januar 2018. Afslapning, spil oghyggeligt samvær. Mere nedenfor. Hvis det 

ikke allerede er gjort, må der gerne betales nu. 

 

Fra Medlemmerne 

 Der er kommet et indlæg fra Erik Jønsson om Juletræsfesten, se venligst nedenfor. 
 
Mærkedage 

 Følgende medlemmer har fødselsdage i første kvartal: 

Januar  Februar  Marts  
7 Erik Jønsson 6 Britta Kamstrup Petersen 4 Nicholas Engholm 

8 Bente Buur 20 Birgit Donovan Jensen 5 Helmer Hjorth 

14 Sine Vorborg Jønsson 13 Lene Gram Hansen 9 Roy Nielsen 

19 Jørgen Anthoni 18 Anette Stuhr Madsen 13 Lucien Rescan 

24 Sune Vorborg Jønsson 24 Timoléon Rescan 16 Gerd Witte 

31 Christina Vorborg Jønsson 26 Klaus Vorborg Jønsson 23 Jørgen Madsen 

  27 Lis Brandt Johansen 28 Josephine Bunch Hansen 

    29 Erik Jønsson 

 

Redaktøren 

 Til kaffeaftnen i november 2017 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 

http://nordlek2018.se/en/home/
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papir til en træningsaften til redaktøren. Anekdoterne er en vigtig del af foreningens historie og hvis de 

ikke bliver skrevet ned vil de gå tabt. Så: SKRIV, SKRIV, SKRIV… 

 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. 

 I har sikkert lagt mærke til at noget information er gentaget fra nyhedsbrev til nyhedsbrev. Det er fordi 

redaktøren har valgt at inkludere tidligere information, så længe det er aktuelt. Efter et arrangement 

eller en begivenhed vil dette/denne blive omtalt, hvis redaktøren modtager et indlæg fra et medlem. 

Hvis der modtages flere indlæg om samme emne, vil ALLE blive gengivet. 

  

mailto:hjvposten@gmail.com
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Tillægget 

 

Det Sjællandske Børne- og ungdomsstævne 2018 
25. – 27. maj 2018 
 
Kære Folkedanserforeninger. 
 

Tølløse Liegstouw Forening vil hermed gerne inviterer jer til det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2018, 
der afholdes i Tølløse på Kildedamsskolen, Sportsvej 3, 4340 Tølløse i weekenden 25. – 27 maj 2018. 
 
Foreløbigt program for weekenden, ændringer kan forekomme: 
 

Fredag:  
Kl. 18.00 – 22 .00 Ankomst og aftenhygge for dem, der ønsker at overnatte fra fredag. Medbring selv 
aftensmad. I løbet af aftenen er der kaffe/te/saftevand og kage 
 

Lørdag: 
Kl. 08.00  Morgenmad for de overnattende 
Kl. 09.00  Skolen åbner for ankomst 
Kl. 09.45  Omklædt i dragter 
Kl. 10.00  velkomst og åbning 
Kl. 10.10  Afgang til opvisninger til fods. 
Kl. 10.30  Opvisninger på butikstorvet ved Superbrugsen 
Kl. 11.30  Retur til skolen 
Kl. 12.30  Frokost på skolen  
Kl. 13.30  Legestuer for store og små  
Kl. 15.00  Konkurrence dans   
Kl. 16.00  Andre dansekonkurrencer/lege. 
Kl. 16.30 Kåring af vinderne i konkurrencen 
Kl. 17.00 Fælles afslutning på dagens stævne.  
Kl. 18.00   Spisning for tilmeldte. 
Kl. 19.00  Mere dans 
Kl. 21.00  Aftenhygge 
Kl. ??.00  Godnat – efterhånden som vi bliver trætte 
 

Søndag  
Kl. 08.30  Morgenmad 
Kl. 10.00  Afrejse. Tak for i år. 
 
Opvisningerne foregår i dragt og i 3 grupper. Foreningernes instruktør vælger selv hvilken gruppe danserne 
skal med i. Men vi beder jer være omhyggelig med at vælge den rette gruppe (ikke for svært). Og tjek lige 
versionen af sanglege/sangdanse. Af hensyn til holdenes opstilling inden opvisningen, vil det ikke være muligt 
at danse på flere hold. 
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Voksne på familiehold og lign. skal selvfølgelig ikke afholde sig fra at danse i almindeligt tøj. 
Vi sørger for musik til alle grupper. Foreningens spillemand/mænd er meget velkomne til at spille med.  
Giv blot besked i forvejen- også om instrument.  
 
Foreningsfaner er velkomne i optoget og ved opvisningerne. Der vil ikke være fanestativer til rådighed under 
opvisningerne.  
 

Danseinstruktører: Maibrit Michelsen og Egon Agerskov 
 

Musikken leveres af foreningens spillemænd med venner. 
Prisen er ens for alle, både børn, unge og voksne 
 
Ved 2x overnatning, fra fredag til søndag   kr. 150,- A 
Ved 1x overnatning. Fra fredag til lørdag eller lørdag til søndag. kr. 125,- B 
Uden overnatning, lørdag til kl. 17.00, inkl. frokost  kr.   65,- C 
Samme inkl. frokost og aftensmad   kr. 100,- D 
 
Vi sørger for at der på skolen kan købes saftevand og ’sundt’ slik, og naturligvis øl, vand, kaffe og kage.  
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Juletræsfesten 2017 

 

Juletræsfesten havde igen i år samlet mange børn med forældre og venner, og efter sangene om 

juletræet var der et par fællessange, inden nissefar gik i gang omkring juletræet. Der var stor 

danseglæde, og ved kaffen blev der solgt lodder til julelotteriet, hvor der var strikkede nisser 

fremstillet af et ar foreningens medlemmer. I år havde nissen haft travlt med at finde gaver til de 

mange store børn, der deltog. Det er dejligt, at de holder ved denne dejlige juletradition. 

Håber vi ses til næste år. 

 

Erik Jønsson 
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IPA Huset 
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.  
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:             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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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 – ca. 6 år) Christine Haslund 
  
Dragtudvalg Rie Ziebell Petersen 

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

hjvposten@gmail.com  
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