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 Elektronisk Nyhedsbrev 

Fra Bestyrelsen 

 Redigeret (redaktøren: forkortet) referat fra generalforsamlingen den 14. april 2018 er vedlagt som 

separat dokument sammen med udsendelsen af dette Nyhedsbrev. Såfremt der er medlemmer, der 

ønsker det fulde referat, kan dette rekvireres via formanden eller sekretæren.  

 

Sommerens informationer fra formanden sendt til alle medlemmer på e-mail  
Forkortet af redaktøren: 

 B&U Åbent Hus arrangement 2. september 2018 i østsalen på Skolen på Nordens Plads, Sofus Francks 

Vænge 30-32, 2000 Frederiksberg kl. 15-17 for at skaffe nye medlemmer til børne holdet. 

 Medlemsmøde mandag den 3. september 2018 hos Lene og Henrik, Platanhaven 113 2600 Glostrup. 

 Børneholdet danser opvisning sammen med Smutten søndag d. 9. september 2018 kl. 13.00 på 

Plænen i Tivoli 

 Første danseaften for voksenholdet er 10. september 2018 og for B&U afdelingen er det 16. 

september 2018 

 Første halvdel af sæsonen 2018/19 bliver udbudt som kursus til folkeskolelærer og tilsvarende lige 

som sidste sæson.  

 

Fra Medlemmerne 
 Dødsfald. Foreningens medlem, Jørn Hedegård, er desværre ikke længere i blandt os. Anette deltog i 

bisættelsen og modtog senere et takkekort fra Jørn’s enke, Birgit Donovan. Æret være Jørn’s minde. 

 

Redaktøren 
 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. Det forvendtes, at der bliver informeret 

mere herom senere.  

 Foreningen fik på generalforsamlingen et nyt æresmedlem. Stort tillykke til Rie. 

 Foreningen havde besøg fra vores venner i Stuttgart i bededagsferien 26. – 29. april 2018. 

 Foreningen deltog i Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne, 25. – 27. maj 2018. Vi deltog med 

både familie- og børnehold. 

 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 
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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. 



 

Tillægget 
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Tillægget er denne gang uden indhold. 
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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 – 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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