Elektronisk Nyhedsbrev
Fra Bestyrelsen
 Generalforsamlingsreferatet er vedhæftet som en separat PDF fil.
 Fremtidigt arbejde er vedhæftet som en separat PDF fil.
 Jubilæumsfesten: Formandens Tale, se venligst Tillægget.
 Efterlysning fra Regionen, se venligst Tillægget.
 Invitation til Sankt Hansafter, se venligst Tillægget.
 Kære medlemmer
Det er muligt at få en digital udgave af Jubilæumsskriftet. Hvis det ønskes bedes I kontakte Henrik
Haslund på mail sjaefen@gmail.com.
Med venlig hilsen
Henrik Haslund
 Tak!
Tak til alle som deltog både i vores jubilæumslegestue d. 30. marts 2019 og vores jubilæumsfest d. 27.
april 2019 i anledningen af vore forenings 60års jubilæum.
Det har været 2 dejlige arrangementer med masser af dans, musik og ikke mindst hygge.
Tak til alle som har været med til at hjælpe med planlægningen og udførelsen af arrangementerne.
Tak til Henrik Haslund for arbejdet med jubilæumsskriftet og tak til Grete Madsen for at have hjulpet
Henrik med korrekturen.
Hvis du har billeder fra nogle af arrangementerne som foreningen må bruge til intern og ekstern PR,
må du mege
Jeg ønsker alle en god sommer og håber vi ses til nogle af sommerens dansearrangementer.
Christina
 Landsstævne i Varde 2019. I uge 29 er der landsstævne i Varde – har du lyst til at tage med enten som
danser eller som deltager, så skynd dig at melde dig til. Invitationen ligger i den seneste udgave af Trin
og Toner som er kommet på mail i uge 5. Der er stadig åbent for tilmelding.
Fra Dragtudvalget
 Tak for dragtgaverne
Foreningen har modtaget Kirsten Jønssons Rømø dragt (Pi) samt Erik Jønssons Salling dragt med vest
af rødt uld damask og brune velour knæbukser.
Endvidere har foreningen modtaget Annette og Leif Bøytlers dragter. Annettes Rømø dragt, og Leifs
Ærø dragt med håndvævet vest og kofte og med sort bredskygget hat.
Alle 4 dragter indgår nu i foreningens dragtsamling.
Mange tak for dragterne.
Rie.
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Fra Medlemmerne
 Lørdag den 30. marts afholdt foreningen sin opvisning og jubilæumslegestue, med godt besøg udefra,
efter opvisningen var der spisning af medbragt mad inden legestuen som blev ledet af foreningens fire
instruktører, og der er kommet mange tilkendegivelser udefra at det var en god legestue.
Der var god danseglæde hele aftenen, og lotteriet gik som varmt brød, der var nogle der ikke fik
lodder.
Foreningen modtog en flot chokoladeæske fra Amager folkedansere.
Erik Jønsson


Tak for et brag af en jubilæumsfest
Det blev en fantastisk fest, der blev afholdt i anledning af vores forenings 60 års jubilæum. Festen
afholdtes i Adventskirkens lokaler. Alle deltagere – ca. 50 – blev budt velkommen af formand Christina
ved et glas champagne. Der var inviteret gæster fra udlandet samt tidligere medlemmer, og det var
dejligt at se dem alle igen. Vi blev nu bedt om at finde en plads ved de flot dækkede borde i rødt og
hvidt i det lyse rum. Christina holdt en fin tale, som vedlægges. Den var på forhånd oversat til tysk.
Talen kunne således følges samtidig af gæsterne fra Bayernverein Edelweiss Untertürkheim Stuttgart,
hvis formand Werner Freitag holdt festtalen, hvori han fremhævede det lange venskab mellem vores
foreninger. Lene læste den danske version af hans tale op. Gæsterne, som stod i en lang række,
overrakte herefter nyttige gaver til formand Christina. Det var vist noget, som medlemmerne senere
får lov til at smage.
Der blev dækket buffetbord med skønne lækkerier. Der blev sat hvidvin frem på bordene, og der var
også fadøl, hvilket var meget populært.
Der var festlig underholdning. Først af Christine Haslund, Katrine Stuhr Madsen og Josephine
Bannebjerg med dans og sjov. Denne underholdning blev modtaget med begejstring, lige som den
senere, hvor Christina læste en historie, der blev illustreret af danse udført af følgende: Jesper Stuhr
Madsen, Josephine Bannebjerg, Katrine Stuhr Madsen, Frederik Bang, Christine Haslund, Nicholas
Engholm. Begge underholdninger vakte stor jubel. Stuttgarterne optrådte også med en fin opvisning
af Lanciers’en, som de havde indøvet hjemmefra og opførte perfekt. En imponerende opvisning, der
blev fulgt af høje klapsalver. Det veloplagte orkester bestående af Jørgen Hanskov, Finn Jacobsen,
René Axelsen og Lars Panduro spillede ualmindelig fint.
Desserten var en buffet bestående af den lækreste kage, oste, kaffe og the.
Alle fik udleveret et fornemt jubilæumsskrift, der var opdateret med de seneste 10 år af Henrik
Haslund. Grethe Madsen havde læst korrektur og fik stor ros for dette.
Dansegulvet var fyldt til randen med glade dansere, og musikken spillede helt fantastisk. Sikke en
aften! Vi sang afslutningssangen ’At samles skilles ad’, og Christina sluttede af med at takke alle, og
især orkesteret fik høje klapsalver og tramp i gulvet.
En kæmpestor tak til alle for jubilæumsfesten.
Rie
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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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Tillægget
Formandens Tale fra 60 års Jubilæums festen april 2019 på dansk og tysk
Kære alle,
I dag er vi samlet for at fejre Hjemstavns Folkedansernes 60års jubilæum. Det er med stor glæde, at jeg kan
byde velkommen til medlemmer, tidligere medlemmer og vores gæster fra Stuttgart her i aften.
Jeg ved ikke med jer, men jeg har glædet mig til denne dag. For 60 år - det er lidt af et hjørne at runde.
Det er 60 år, der har budt på masser danseglæde, opvisninger, foreningsture og arrangementer, juletræsfester
og ikke mindst besøg af eller hos vores venskabsforeninger.
Foreningen er gennem tiden både vokset og faldet i størrelse. Og i dag er folkedansen ikke lige så udbredt som
for 20-30 år siden.
Men dette lader vi os ikke påvirke af.
Hver mandag fra september til april snører vi vores dansesko og viser danseglæden, når foreningens
instruktører underviser os i danse og trin, vi kan have glemt eller aldrig prøvet.
Som barn af foreningen mindes jeg ikke at, jeg har deltaget i andre jubilæumsfester udover foreningens 50års
jubilæum. Den var jeg selv med til at planlægge som en del af den daværende bestyrelse – jeg husker det som
en dejlig aften med god underholdning i skønt selskab. Dengang have jeg min søn Sune med, han var knapt 4
måneder.
I dag er han 10 år og danser på vores børnehold med sin lillesøster på 8 år.
Der er sket meget de sidste 10 år.
Nye medlemmer er kommet til. Andre er faldet fra af forskellige årsager.
Foreningen var i 2010 på besøg i Belgien hos vores venskabsforening Vlaamse Volkskunstgroep Dophei. De var
på genbesøg i foråret 2013.
Her var dagene også fyldt med hyggelige aktiviteter og ølsmagning.
Det er nu er blevet lidt en tradition, når vi har besøg.
For den blev gentaget, da vi i foråret 2018 havde besøg af vores venskabsforening fra Stuttgart - Bayernverein
Edelweiss Untertürkheim.
Her markerede vi vores 40års jubilæum som venskabsforeninger. Vi var rundt til lidt forskellige aktiviteter på
Sjælland, inden vi mødtes til middag og dans om aftnen.
Hjemstavns Folkedanserne var i øvrigt også på besøg i Stuttgart i 2016, hvor vi fejrede deres 110 års jubilæum.
Det er blevet til mange gode minder sammen igennem årene, og mange venskaber er knyttet her.
I sommeren 2011 havde vi uheldigvis oversvømmelse i vores ”nye” foreningslokale, og her måtte flere
medlemmer og bestyrelsen træde til og få ordnet lokalet igen.
Jo, vi har de sidste 10 år oplevet mange traditionelle og utraditionelle ting.
For Hjemstavns folkedanserne er på mange måder forbundet med traditioner.
Traditioner omkring dansen.
Traditioner i forhold til brugen af dragter.
Traditionen i at give dansen videre til den yngre generation.
For 10 år siden havde vi et børne- & ungdomshold, som bl.a. var fuldt af foreningens medlemmers egne børn.
I dag er de ikke de yngste i foreningen. De er blevet voksne. Nogle har stiftet familie og har selv børn som
danser på vores familiehold.
2 har uddannet sig til instruktører. Og foreningen er privilegeret ved at have 4 uddannede instruktører.
Lene har givet instruktørposten på familieholdet videre til Christine.
Jesper underviser fast i Brønshøj udover at han træder til som afløser, hvis der er behov for det samt tager ud
på skoler og underviser folkeskolebørn. Og i bestyrelsen arbejder vi også på at gøre folkedans kendt i
folkeskolen igen.
Hjemstavns Folkedanserne er også meget mere end traditioner - Vi er en forening som tør prøve noget nyt.
Vi bruger de ideer, som vores medlemmer kommer med. Arbejder videre med dem. Prøver dem af. Og på
denne måde er vores kursus ”Lær dansk folkedans til undervisningsbrug” blevet til. Ligesom flere tidligere
ideer er blevet prøvet af
Så tak til jer medlemmer for at dele jeres ideer til, hvordan vi kan prøve eller gøre noget nyt. Det skal I endelig
fortsætte med!
Jeg vil endelig berøre denne sæson som vi netop har sluttet.
Hjemstavnsfolkedanserne
Frederiksberg
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Tillægget
Sæsonen 2018/2019.
Flere har givet udtryk for, at denne sæson har været speciel.
Der har været en danseglæde, som ikke kan beskrives. Den har gjort os glad. Lad os ikke glemme den, når vi
fortæller vores venner og bekendte om vores forening - Hjemstavns Folkedanserne Frederiksberg.
For mig er Hjemstavn nemlig også en del af min folkedanser-familie. Mange venskaber herfra er blevet
familiære, fordi vi har kendt hinanden i mange år. I Hjemstavn kan danseglæden ses og mærkes blandt
foreningens medlemmer og dygtige instruktører, til lyden af vores fantastiske musikere. Jeg glæder mig
allerede til den kommende sæson.
Slutteligt håber jeg, at vi får en dejlig aften med god mad og hygge. Om lidt er maden serveret, og
efterfølgende skal vi danse.
Men inden da skal vi rejse os og råbe et trefoldigt leve for foreningen.
Hjemstavns Folkedanserne længe leve. Hurra Hurra Hurrraaa.
SKÅL!
Liebe Alle,
Heute feiern wir den 60. Jahrestag unseres Vereins Hjemstavns Folkedanserne.
Ich freue mich sehr, heute Abend hier Mitglieder, ehemalige Mitglieder und unsere Gäste aus Stuttgart
begrüßen zu können.
Ich weiß nicht, wie es sich bei Euch verhält, aber ich habe mich auf diesen Tag gefreut. Denn 60 Jahre ist eine
besondere Ecke zu biegen.
Es sind 60 Jahre, die viel Tanzvergnügen, Tanzdarbietungen, Vereinsreisen und -Veranstaltungen,
Christbaumfeste und nicht zuletzt Besuche von oder zu unseren Freundschaftsverbänden gegeben haben.
Der Verein ist im Laufe der Zeit gewachsen und abgefallen. Und heute ist der Volkstanz nicht so weit verbreitet
wie vor 20 bis 30 Jahren.
Aber wir lassen uns davon nicht beeinflußen.
Jeden Montag von September bis April schnüren wir unsere Tanzschuhe und zeigen die Tanzfreude, wenn die
Instrukteure des Vereins uns Tänze und Schritte beibringen, die wir vielleicht vergessen oder nie versucht
haben.
Als Kind des Vereins erinnere ich mich nicht daran, daß ich neben dem Fest anläßlich des 50-jährigen
Bestehens des Vereins auch an anderen Jubiläumsfeiern teilgenommen habe. Ich selbst habe als Teil des
damaligen Vorstands an der Planung mitgearbeitet - ich erinnere mich an einen schönen Abend mit guter
Unterhaltung und in schöner Gesellschaft. Damals brachte ich meinen Sohn Sune mit, er war knapp 4 Monate
alt.
Heute ist er 10 Jahre alt und tanzt mit seiner kleinen Schwester von 8 Jahren in unserem Kinderteam.
In den letzten 10 Jahren ist viel passiert.
Neue Mitglieder sind beigetreten. Andere sind aus verschiedenen Gründen nicht länger da.
2010 besuchte unser Verein unseren Freundschaftsverband Vlaamse Volkskunstgroep Dophei Belgien. Sie
waren im Frühjahr 2013 bei uns zu Besuch.
Hier waren auch die Tage voll von lustigen Aktivitäten und Bierverkostungen
Es ist jetzt eine Tradition geworden, wenn wir einen Besuch haben.
Denn es wurde wiederholt, als wir im Frühjahr 2018 einen Besuch unserer Freunde aus Stuttgart Bayernverein Edelweiss Untertürkheim hatten.
Hier haben wir unser 40-jähriges Bestehen als Freundschaftsvereine gefeiert. Wir waren zu verschiedenen
Aktivitäten in Seeland, bevor wir uns zum Abendessen trafen und abends tanzten.
Hjemstavns Folkedanserne besuchten 2016 auch Bayernverein Edelweiss Untertürkheim Stuttgart, wo wir ihr
110-jähriges Bestehen feierten.
Im Laufe der Jahre haben wir viele gute Erinnerungen zusammen und viele Freundschaftsbände sind hier
geknüpft.
Im Sommer 2011 hatten wir leider Überschwemmungen in unserem "neuen" Verbandsraum, und hier mußten
mehrere Mitglieder und der Vorstand eintreten und das Zimmer wieder instand setzen.
Ja, wir haben in den letzten 10 Jahren viele traditionelle und unübliche Dinge erlebt.
Hjemstavnsfolkedanserne
Frederiksberg
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Tillægget
Denn die Hjemstavns Folkedanserne sind in vielerlei Hinsicht mit Traditionen verbunden.
Traditionen rund um den Tanz.
Traditionen in Bezug auf die Verwendung von Trachten.
Die Tradition, den Tanz der jüngeren Generation zu geben.
Vor zehn Jahren hatten wir eine Kinder- und Jugendmannschaft, die u.a. voll von den eigenen Kindern des
Vereins war.
Heute sind sie nicht die Jüngsten im Verein. Sie sind erwachsen geworden. Einige haben eine Familie
gegründet und haben sogar Kinder, die in unserem Familienteam tanzen.
2 haben sich als Instrukteure ausgebildet. Und der Verein hat das Privileg, 4 ausgebildete Instrukteure zu
haben.
Lene hat den Instrukteurposten des Familienteams an Christine übertragen.
Jesper ist fester Tanzinstrukteur in Brønshøj. Ausserdem tritt er als Ersatz bei Bedarf bei, geht in Schulen und
unterrichtet Grundschulkinder. Als Vorstand arbeiten wir auch daran, Volkstanz in der 'Folkeskole' wieder
bekannt zu machen.
Hjemstavns Folkedanserne sind auch viel mehr als nur Traditionen - Wir sind ein Verein, der es wagt, etwas
Neues auszuprobieren.
Wir verwenden die Ideen, mit denen unsere Mitglieder kommen und arbeiten mit ihnen weiter. Probieren sie
aus. Auf diese Weise wurde unser Kurs "Dänischen Volkstanz für den pädagogischen Gebrauch lernen"
geschaffen. Sowie auch mehrere frühere Ideen ausprobiert wurden.
Vielen Dank an die Mitglieder, daß Ihr uns Eure Ideen mitteilen, wie wir etwas Neues versuchen oder tun
können. Ihr müßt damit fortfahren!
Ich werde endlich diese Saison berühren, die wir gerade beendet haben.
Saison 2018/2019.
Mehrere haben erklärt, daß diese Saison besonders gewesen ist.
Es gibt eine Tanzfreude, die nicht beschrieben werden kann. Es hat uns glücklich gemacht. Vergessen wir es
nicht, wenn wir unseren Freunden und Bekannten von unserem Verein erzählen – Hjemstavns Folkedanserne
Frederiksberg.
Für mich ist Hjemstavns Folkedanserne auch Teil meiner Volkstanzfamilie. Viele Freundschaften daraus sind
wie Famlie geworden, weil wir uns seit vielen Jahren kennen. In Hjemstavns Folkedanserne kann die
Tanzfreude unter den Mitgliedern des Vereins und erfahrenen Instrukteuren zum Klang unserer fantastischen
Musiker gesehen und gefühlt werden. Ich freue mich schon auf die kommende Saison.
Zum Schluß hoffe ich, dass wir einen schönen Abend mit gutem Essen und Spaß bekommen. Gleich wird das
Essen serviert, und danach werden wir tanzen.
Aber vorher werden wir aufstehen und Hjemstavns Folkedanserne ein dreifaches Hoch ausbringen.
Hjemstavns Folkedanserne - lange leben. Hurra Hurra Hurraaa.
Skål
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Tillægget
Efterlysning
Region Hovedstad leder desværre stadig efter et lokale til Kulturnatten 2019.
Kender du et lokale på Frederiksberg eller i København som kan huse ca. 150 – 200 mennesker til regionens
Kulturnat arrangement kl. 18-24?
Regionen leder efter et lokale som ligger centralt i forhold til transport og mulighed for at trække mange
mennesker til.
Har du nogle ideer så kontakt Christina på mail: formand@hjemstavnsfolkedanserne.dk med forslag, så sender
hun det videre til regionens Kulturnats udvalg.
Tak!
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Tillægget
Sankt Hansaften

Søndag d. 23. juni 2019 skal vi danse i Frederiksberg have i forbindelse med Frederiksberg Kommunes Skt.
Hans arrangement.
Vi skal danse med børn og voksne om
eftermiddagen imellem kl. 16.30-17.30.
Det endelige tidspunkt kommer med
programmet inden længe.
Hvis du endnu ikke har sagt om du kan
deltage, må du meget gerne give
Christina besked på tlf.: 29630216.

Redaktøren Informerer: Dette arrangement er i skrivende stund lidt mere end et døgn gammelt. Det forlyder at
instruktøren var yderst begejstret for forløbet af den halve time vi havde fået stillet til rådighed. Alle
fremmødte dansere hjalp som gode eksempler de der prøvede dansen for første gang. Der var mange børn
med forældre der dansede med den fulde tid. Alle var glade og havde smil på læben og sved på panden. Andre
fremmødte medlemmer var meget ihærdige med at uddele nye brochurer der var produceret til formålet. Nu
krydser vi fingre for at der kommer ny børn til begge B&U hold.
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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
Katrine Stuhr Madsen

Festudvalg

Kate Vibefeldt
Lene Haslund

Danseinstruktører
Voksne
Børn og unge (ca. 7 – ca. 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

Fanebærer

Jørgen Madsen
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