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 Elektronisk Nyhedsbrev 

Fra Bestyrelsen 

 Invitation til foreningens årlige succesrige juletræsfest den 9. december 2018 i Tillægget. 

 Invitation til foreningens årlige tur til IPA Huset i Frederiksværk i Tillægget. Red.: Tilmelding hurtigst 

muligt dog senest ved Juletræsfesten til Katrine. 

 Formanden opfordrer til, at man kommer med ideer til vores jubilæumsfest til april næste år. 

Fra Medlemmerne 
 Opvisning 

Som tidligere nævnt var Hjemstavnsfolkedanserne hyret ind til en 30 minutters opvisning hos Sankt 

Johanneslogen Absalon, der hører under Den Danske Frimurerorden. 

Lene og Jørgen havde lavet et godt program, der var modificeret lidt i forhold til opvisningen i 

Stuttgart. Træningen skulle være om søndagen efter børnedans samt søndage, hvor salen var booket 

til formålet. 

Musikken blev leveret af Lars Panduro og Jørgen Hanskov. 

Der blev gået til stålet de tre træningsdage. Der blev grinet, svedt og talt om dansene. For at få tiden til 

at passe, blev der tilføjet nogle ture til enkelte af dansene. 

Den sidste træning varede i 2 timer og 30 minutter. Mine ben var så tunge, at jeg nær ikke kunne 

danse skomagerskotsk. Benene ville simpelthen ikke op. Vi var alle ramt, men programmet sad der. 

Danserne, der deltog: 

Anette – Jørgen 
Lene – Henrik  
Christine – Jesper 
Katrine – Christina 
 
Programmet, som var opdelt i fire sektioner, var 
 
Menuet 
Venstrebenet 
Ungkaa'els Dans 
Firetur 
Halvfemtetur 
Femtur 
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Galopkontra 
Skære hakkelse 
Den toppede høne, Vendsyssel 
Mallebrok 
Skjørpinge Firtur 
Sønderhoning 
Den Halve Kæde 
Pigernes Fornøjelse 
Skomagerskotsk 
Udmarch 
 

I programmet manglede vi stadig nogle minutter, så tiden passede. Vi fik derfor ceremonimesteren til 

at annoncere vores danse. Dette ville han meget gerne. Da han fik navnene på dansene, måtte han 

trække på smilebåndet. Han havde aldrig hørt de navne før. Han fik en kort forklaring, hvorfor dansene 

blev kaldt som de gjorde. 

Lørdag den 20. oktober 2018 kl. 15.45 mødtes vi ved Den Danske Frimurerordens bygning på 

Blegdamsvej 23, 2100 København Ø. Vi fik anvist et lokale til omklædning. På grund af forsinkelse 

startede opvisningen først kl. 16.20. Det blev til 27 minutters opvisning, som jeg syntes gik godt. Vi 

havde alle smil på læberne til trods for varmen, der var i lokalet. Jeg måtte koncentrere mig lidt ekstra, 

så smilet udeblev.  

Vi lavede en rigtig god opvisning, og jeg har efterfølgende hørt, at der var stor tilfredshed blandt de 

234 gæster, der overværede opvisningen. 

Henrik Haslund 

(Red.: I Tillægget er der lidt stemningsbilleder, der også er leveret af Henrik)  

 

 Hjemstavnsfolkedanserne og Amager Folkedansere havde nogle møder omkring fællesarrangementer. 

Det blev til at foreningerne i fællesskab arrangerede et trinkursus med efterfølgende fællesspisning og 

legestue. 

Trinkurset blev programsat til lørdag, den 27. oktober kl. 14.00 på Skottegårdsskolen. 

Christian Obel var hyret som instruktør og musikken blev leveret af Jørgen Hansskov. 

Trinkurset var egentlig mere gennemgang af ’glemte’ folkedanse. Christian fortalte lidt om baggrunden 

for de enkelte folkedanse. Det lykkedes mig at få sved på panden, men jeg havde det fornøjeligt. 

Vi havde hver især medbragt mad, som blev indtaget med stor appetit. Det blev dog også til en enkelt 

kop kaffe, inden legestueprogrammet startede. 
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Det var Christine og Jespers ilddåb som instruktør til en legestue. Legestuen blev delt op i to 

afdelinger. Den første afdeling delte Christine og Jesper og Morten fra Amager Folkedansere tog den 

sidste afdeling. 

Der var stor ros til Christine og Jesper for deres måde at lede dansen på. Nogle af roserne kom fra 

Morten, som syntes at de havde fundet nogle gode danse og var gode til at forklare dem. 

Alt i alt var det en god dag/aften som sluttede kl. 23.30. Det eneste minus var dansegulvet. Det var 

linoleum på betongulv. Dette betød ømme og dårlige knæ/ben dagen derpå. 

Tak til Hjemstavnsfolkedanserne og Amager Folkedansere. 

Henrik Haslund 

 

 Landsstævnet, der til sommer er i Varde, er en fantastisk måde at afholde en del af sin sommerferie 

på. Fest hver aften og arrangementer hver dag. Noget skal man melde sig til andet er der fri adgang til. 

Man deltager kun i det, man har lyst til at deltage i. Opvisninger deltager man kun i, hvis man ønsker 

det, og det kræver tilmelding. 

 

Herfra skal der lyde en stor opfordring til at deltage; det har jeg selv gjort mere end 30 gange. 

 

Jørgen Madsen 

 

Redaktøren  
 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. 

 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. 
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Den 25. januar – 27. januar 2019 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.  Tilmelding til turen kan gøres allerede nu til Katrine Stuhr Madsen.  

Bemærk betaling skal først ske i uge 1 2019 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  

      

 

  

  Hjemstavnsfolkedanserne på Frederiksberg   
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Stemningsbilleder fra opvisning i Sankt Johanneslogen Absalon: 
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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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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  
  
Fanebærer Jørgen Madsen 
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