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 Elektronisk Nyhedsbrev 

Fra Bestyrelsen 

 I morgen er der bankoaften. Se invitationen i Tillægget. 

 Invitation til foreningens årlige succesrige juletræsfest er vedlagt. 

 Christina og Henrik har opdateret Hjemstavns Folkedanserne Frederiksbergs hjemmeside. Den 

fremstår nu mere indbydende og tidssvarende. Hjemmesiden er tilpasset mobiltelefonen. Giv den et 

besøg: http://hjemstavnsfolkedanserne.dk/ 

 Trinkursus 27. oktober 2018 sammen med en forening på Amager. Instruktør: Christian Obel. Christine 

og Jesper skal begge have en del af legestuen om aftenen. Se venligst vedlagte invitation. 

 Formanden opfordrer til, at man kommer med ideer til, hvordan vi kan få flere børn til vores B&U 

Afdeling samt ideer til vores jubilæumsfest til april næste år. 

 Regionen har kontaktet bestyrelsen! Se mere i Tillægget. 

 Bestyrelsen er blevet kontaktet af DGI. Se mere herom i Tillægget. 

Rettelse 

"Sætternissen har været på spil. En vigtig del af generalforsamlingsreferatet var udeladt. 

Det er bestyrelsens glæde at kunne rette op på det. 

Bestyrelsen indstillede Rie Ziebell Petersen til æresmedlem af Hjemstavns Folkedanserne, 
Frederiksberg. 

Grunden var at Rie altid var behjælpelig med dragter til voksne og børn samt for hendes mangeårige 
arbejde i bestyrelsen og altid var behjælpelig med arbejde i forbindelse med diverse arrangementer i 
foreningens regi. 

Forslaget blev vedtaget af enig generalforsamling med stående klapsalver. 

Sekretæren 

 

Fra Medlemmerne 
 Et uddrag af Avet Om angående landsstævnet næste sommer i Varde er modtaget. Se venligst i 

Tillægget. 

 

Redaktøren 
 Det forvendtes, at der bliver informeret mere herom senere.  

 Send jeres anekdoter om ting I har oplevet sammen med foreningen til redaktøren. Anekdoter er en 

vigtig del af foreningens historie, og hvis de ikke bliver skrevet ned, vil de gå tabt. Så: SKRIV, SKRIV. 

http://hjemstavnsfolkedanserne.dk/
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 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 noget ringere. 

 Nyhedsbrevet udkommer i månederne september, november, januar, marts og juni. Deadline for 

indlæg af enhver art er den sidste dag i måneden før. 

mailto:hjvposten@gmail.com
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 Bingo Banko 
 

Så er det ved at være den tid på året igen, efterår... 

I den anledning vil Hjemstavns Folkedanserne Frederiksberg invitere til 

bankoaften mandag d. 15. oktober 2018 kl. 19:00. 

 

Det bliver en helt stille og rolig aften med nogle spil banko med kaffe og 

kage bagefter.  

 

Hvor mange bankospil, vi skal spille, er op til os, der deltager. Det kommer 

nemlig til at forgår således, at alle skal have minimum en gave til 

maksimum 50 kr. med per person. 

Efter vi er færdige med at spille, står resten af aftenen på fri leg og ren 

hygge med sodavand, te, kaffe og kage til 20 kr. per person.  

 

 

Arrangementet vil forgår i  

Børnehuset Sct. Thomas 

Rolighedsvej 23B 

 1958 Frederiksberg  
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Nyt fra formanden 
 

Kære medlemmer 

 

Jeg har brug for ideer til hvordan vi kan hverve nye medlemmer til vores hold - Børn som voksne. 

 

Kom endelig med ideer til ting vi kan prøve af. Steder vi kan besøge for måske at give en opvisning.  

 

Har du en ide, så send en mail eller ring til mig, hvis ikke vi ses til dans  

 

Jeg ser frem til at høre jeres ideer. 

 

/Christina 

 

Jubilæumsplanlægning 
 

Til april 2019 kan vores forening fejre 60-års jubilæum i den forbindelse skal bestyrelsen have din hjælp. 

 

Vi skal have hjælp til følgende opgaver: 

 

 Hjælp til at arrangere festen 

 Hjælp til at skrive vores jubilæumsskrift 

 Hjælp til at finde indhold til vores jubilæumsskift 

 Planlægning af underholdning 

 Hjælp til at kontakte vores venskabsforeninger 
 

Hvis du vil hjælpe med nogle af disse opgaver, så skriv til Christina på mail: christinavjoensson@gmail.com 

eller sig det til mig når vi ses til dansedagene. 

  

mailto:christinavjoensson@gmail.com
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NYT fra Region Hovedstaden  
Region Hovedstaden mangler en ny formand for PR-udvalget 
 

Hej Alle 

  

Sidder der ude i Foreningerne nogle gode folk som kunne være interesseret i PR.arbejde i Region 

Hovedstaden, så hører vi gerne herom. 

Vi har fået meddelelse fra Ole Lundum, som har siddet som formand i mange år om at alt Regionsarbejde dags 

dato er stoppet grundet sygdom. 

Vi mangler så en / flere der kan tage over, det er ikke det vilde arbejde men gerne nogle med lidt kreative 

evner når vi skal sende ud til foreningerne. 

  

Er du / I interesseret kan du / I kontakte Leif Madsen formand for Region Hovedstaden, da det ikke kræver valg 

at udpege nye medlemmer til udvalgende. 

Skriv eller ring. E-mail: helleogleif.madsen@mail.dk mobil 23721819 

  

Ha en god dag. 

  

Hilsen 

Leif Madsen 

  

mailto:helleogleif.madsen@mail.dk
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Er der en opfindertype eller iværksætter i din idrætsforening 
eller netværk?  

En som har en nyskabende idé til, hvordan:  

 flere kan få pulsen op? 

 flere kan få mere bevægelse i hverdagen? 

 flere kan blive en del af et stærkt fællesskab? 

Så har vi dommerne, midlerne og kræfterne til at gøre idé til virkelighed! 

 

Vi har netop lanceret DGI Impact, som er en innovationskonkurrence, hvor 5-8 

udvalgte idéer kan vinde: 

 100.000 - 500.000 kroner øremærket videreudvikling af idéen 

 50 timers hjælp fra DGI og sparring med innovationseksperter 

 Adgang til relevant data, viden og information fra DGI 

Hvis du selv har en rigtig god idé, så læs mere, eller hvis du kender én, der har en rigtig 

god idé, så videresend gerne mailen. 

 

Psst.. der er deadline for at indsende idéer d. 12. november kl. 12. 

 

 Sådan deltager du i konkurrencen  

  
      

 

Venlig hilsen 
  

   

 

      

 

  

http://link.dgi.dk/c/4/?T=Mjk4MDIxMjA%3AMDItYjE4MjY5LWVhMmY0Y2Y0ODc0ODQ5NWM4NmY4Y2EwYmI1YWZjYjgx%3AY2hyaXN0aW5hdmpvZW5zc29uQGdtYWlsLmNvbQ%3AY29udGFjdC00ZDcyYmU5NGRhYTJlODExYTJjZjAwNTA1Njk2YTY5Yy1jM2RmNGZhZjM4YjM0YmRkYThkOWIxZDJlZTZjNDM4Zg%3AZmFsc2U%3AMA%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuZGdpLmRrL2ltcGFjdD9fY2xkZWU9WTJoeWFYTjBhVzVoZG1wdlpXNXpjMjl1UUdkdFlXbHNMbU52YlElM2QlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC00ZDcyYmU5NGRhYTJlODExYTJjZjAwNTA1Njk2YTY5Yy1jM2RmNGZhZjM4YjM0YmRkYThkOWIxZDJlZTZjNDM4ZiZ1dG1fc291cmNlPUNsaWNrRGltZW5zaW9ucyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1ER0lkaXJlY3RtYWlsJmVzaWQ9MzhjZmI1MjktNWNjMS1lODExLWEyZDEtMDA1MDU2OTZhNjlj&K=4awcclyyaOsJNmSKcDybkw
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Avet Om 

Medlemsblad til medlemmer af Folkedans Danmark – Region Hovedstaden 

 

Så er sæsonen 2018-2019 så småt ved at være i gang alle steder og alle ser frem til at lære noget nyt og 

spændende, alle må have en god dansesæson 2018-2019. 

 

Også i Regionen er planlægningen i fuld gang, bestyrelse og udvalg har lagt budget og arbejdsplan for 2020 så 

nu ser vi frem til at få tingene godkendt i styrelsen. 

 

Vi er også gået i arbejdstøjet for den kommende sæson, hvor vi planlægger at være med på Frilandsmuseet, 

Tivoli samt ved kulturnatten i København oktober 2019, alle skal være velkomne til at komme med indspark til 

arbejdsgruppen. 

 

Tak til alle der deltog i dansens dag på Frilandsmuseet og folkedansens dag i Tivoli. 

 

Region Hovedstaden sidder i dag og mangler en PR. medarbejder efter Ole Lundum har valgt at trække sig på 

grund af sygdom, så er der nogen der vil hjælpe så kontakt formanden Leif Madsen på mail: 

helleogleif.madsen@mail.dk eller ring 23721819. 

 

Event gratis tilbud 

Region hovedstaden har et tilbud til vores foreninger, den 11. november har vi bestilt 100 billetter til en film 

om festival i Frankrig med 2000 festivaldeltagere. Den varer 1,5 time starter kl.13,45 herefter er der dans for 

alle kl. 16,30 til kl.18,00. Der kommer nærmere om dette, der vil i gennemsnit være 2,5 billetter pr. forening 

skriv til formanden Leif Madsen på mail: helleogleif.madsen@mail.dk hvis du er interesseret med navn på 

deltager. 

 

Dans 

Igen i år er der tips og ideer til din pardans, det foregår søndag 4. november kl. 10 – 16 i kulturhuset Poppel 

alle 12, 2630 Taastrup i B salen, se indbydelse der er udsendt og husk tilmelding senest 27 oktober. 

 

Mette og Carsten skriver 

Til dette års kursus, vil vi arbejde videre og bygge ovenpå sidste års kursus, med vals polka og rytmik. Menuet 

og hopsa, vil også være en del af årets tema og vi gennemgår selvfølgelig trinene fra bunden af. Desuden vil vi 

lege og udforske de finurlige overgange, optakter og fermater vi kan risikere at støde på i de forskellige danse. 

Det være sig både figurdanse og pardanse. Vi bestræber os på, at alle får noget med hjem i bagagen, erfaren 

mailto:helleogleif.madsen@mail.dk
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som ny. Hvis der evt. skulle opstå nogle ønsker på dagen for kurset, vil vi da helt klart se på, hvordan vi kan 

inkorporerer det i vores program for dagen. Årets konkurrencedanse vil vi ligeledes gennemgå.  

Regionsmesterskab 

Regionerne skal igen i 2019 afholde regionsmesterskaber, så prøv at finde nogle par der kunne tænkes at ville 

deltage, dette regionsmesterskab vil blive afholdt i samarbejde med Region Sjælland. 

Vi har en trænings søndag den 3. februar, hvor vi kun øver danse til konkurrencen 

Vi vil afholde regionsmesterskabet søndag den 31. marts (sted kommer senere ) 

Vi kunne tænke os at dagen skulle starte med konkurrencerne med en masse tilskuere, derefter spisning for til 

slut at holde en dejlig legestue 

Vi håber så meget på at vi i år kan afholde dette arrangement med stor tilslutning. 

 

Spillemandskursus 

Igen i denne sæson vil vi arrangere spillemandskursus og legestue lørdag den 9-03-2019 eftermiddag / aften. 

sted kommer senere. 

 

Information fra KØST 2017 

Maraton dansene er ved at blive lagt ind på denne hjemmeside: folkemusikogdans.dk  

Gå ind og kik  

 

Landsstævne 

Landsstævnet i 2019 skal foregå i Varde vi glæder os til at se så mange som muligt til stævnet og til 

opvisningerne. 

Stævnetræningen vil være søndag den 30-06-2019 så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Til stævnet skal vi bo meget centralt, camping, skolelogi og stævnekontor ligger 10 min fra torvet/byen, der vil 

være 5 min til hallen og der vil være natdans i smedeværkstedet ca. 10 min væk 

Tirsdag skal vi danse i byen og onsdag skal vi danse opvisning i Hallen. 

 

Brev fra stævneudvalget 

Der skal være landsstævne for folkedansere og spillemænd i Varde fra den 15. juli til 19. juli 2019.  Vi tager 

energien med i naturen og fylde Varde og Ølgod med dans og musik.  I vil opleve danse fra Vesteregnen - 

spændende workshop fra Ringkøbing - over Varde til Fanø.  Men forud for dette venter der jer en lille opgave 

forude med lære de få udvalgte stævnedanse at kende.   Måske I lige efter sommerferien er parate til at 

orientere alle foreninger i regionen om hvilke danse, der er obligatoriske danse til Landsstævnet i Varde i 2019, 

således at så mange som muligt har mulighed for at lære/øve dansene igennem.   



 

Tillægget 

Hjemstavnsfolkedanserne Side 9 / 10 Sæson 59, nr. 5 
Frederiksberg  august 2018 

I stævneudvalget Varde 2019 håber vi på at se rigtig mange dansere på Torvet i Varde – på Torvet i Ølgod – på 

plejehjem – ved regionsopvisninger onsdag – på dansekurser – ved legestuerne – og hvad vi ellers finder på.  

Vi håber også at rigtig mange dansere vil medbringe dragten – og bære den ved  ➢ stævnets åbning – mandag 

eftermiddag (vi håber på at kunne være i det skønne Arnbjerg Anlæg, det ville være SÅ flot med alle dragterne 

der sammen med de mange, høje bøgetræer …) ➢ opvisningerne på de to byers torve tirsdag med 

efterfølgende dans med publikum – det er begge byer af ældre dato, så man kan sige at de gamle huse og 

dragterne i den grad vil klæde hinanden – det kunne blive SÅ fantastisk … ➢ regionsopvisninger onsdag 

eftermiddag  

Danseudvalget har udvalgt 5 danse, som skal danses af alle deltagerne ved opvisningerne på de to Torve. (Alle 

kan deltage i de 5 fællesdanse, også selvom man ikke er med i regionens opvisning. – Det skal blot anføres på 

tilmeldingsblanketten). De valgte danse til dans i gaderne er:  ➢ Mølleturen fra Vesteregnen ➢ 

Bogbinderdansen fra Ølgod De valgte danse til dans på de to Torve er: ➢ Firtur fra Oksbøl ➢ Børsmose 

Ottetur fra Vesteregnen ➢ Stadil Kontra fra Ringkøbing  

Alt vedr. dansen kontakt Helle Madsen. Mail: helleogleif.madsen@mail.dk 

 

 

mailto:helleogleif.madsen@mail.dk
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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) Katrine Stuhr Madsen 
  
Festudvalg Kate Vibefeldt 
 Lene Haslund 
  
Danseinstruktører  
Voksne Lene Haslund & Jørgen Madsen 
Børn og unge (ca. 7 – ca. 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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