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 Elektronisk Nyhedsbrev 

Redaktøren informerer 

I maj måned sidste år trådte EU’s dataforordning om beskyttelse af personfølsomme data i kraft. En 
af konsekvenserne er, at der er kommet meget mere fokus på beskyttelse af persondata. Som 
redaktøren forstår den danske persondataforordning må foreninger ikke publicere billeder af 
personer, der kan identificeres uden personernes godkendelse. Dette sætter en begrænsning for 
hvilke billeder, der kan bringes i dette Nyhedsbrev. Dog, almindelige situationsbilleder fra 
foreningsaktiviteterne og fra foreningens sociale liv kan som udgangspunkt frit lægges på 
hjemmesiden. Også selv om de enkelte personer kan genkendes. 
 

Fra Bestyrelsen 

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

 Avet om er udkommet. Vedlagt som selvstændig fil. 

 D. 30. marts 2019 har vi jubilæumslegestue – Vær opmærksom på at vi starter eller kl. 17.00 af hensyn 

til vores børne- og familiehold. 

 D. 27. april 2019 har vi jubilæumsfest – her er sendt invitationer til vores venskabsforeninger i 
Stuttgart og Belgien.  
Vi skal være i Adventskirken, Sallingvej 90, Vanløse. Da vi først kan få lokalet fra kl. 17.00, har vi brug 
for hænder til at pynte op og gør klar. Vil du være med til dette? Så giv bestyrelsen besked. 
Har du lyst til at stå for et festligt indslag under jubilæumsfesten - så giv bestyrelsen besked. 
Invitationen til jubilæumsfesten er på vej. 

 D. 3.-5. maj 2019 er der børnestævne i Ølstykke – vi håber at de fleste af vores børn på børne- og 

familieholdet kan komme med. Bestyrelsen vil opfordre foreningens øvrige medlemmer om at komme 

og se børnene danse lørdag d. 4. maj 2019 – adressen for opvisningsstedet er: Butikstorvet ved Kvickly 

Jyllinge. 

 Generalforsamlingen er flyttet fra mandag d. 8. april til tirsdag d. 9. april 2019! Indkaldelse mm. 
kommer senere. 

 Regionen: Der har været medlemsmøde og valg i Region Hovedstaden her er et kort referat. 
Leif Madsen bliver fortsat på posten som formand – intet nyt her.  
Danseudvalget opfordrede til, at vi, foreninger, bakker op om deres arrangementer og minder vores 
medlemmer om, at disse arrangementer er for alle nye som gamle medlemmer. Det vigtigste er at 
man kommer og har det sjovt og prøver noget nyt. 
Det blev diskuteret om man giver opvisning i dragt eller ej og i hvilket omfang man skal bruge sin 
dragt. Dette er en tilbageværende debat på disse møder, og der hersker tydelig uenighed i 
regionsbestyrelsen om hvilken holdning man har til brugen af folkedragter, der kom derfor ikke nogen 
afslutning på denne debat. 
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Regionen har fået et nyt udvalg, da B&U og PR udvalget er blevet slået sammen. 
Christina Jønsson (Hjemstavn), Carsten Jørgensen (Ølstykke), Lotte Bunch (Amager) og Lotte Youden 
(Amager) er nu medlemmer af dette udvalg og arbejder på synlighed af folkedans i Region 
Hovedstaden. 
Udvalgene: 
Der mangler stadig medlemmer til udvalgene – Dragtudvalget mangler en ansvarlig og derfor 
opfordres der til at vi spørger foreningernes medlemmerne om de kunne have lyst til at være med. Har 
det interesse, så ret henvendelse til Christina. 
Kulturnat i København. Region Hovedstad er af flere medlemmer blevet opfordret til at gå ind i 
kulturnatten i København igen. I 2018 er der nedsat et udvalg som arbejder på deltagelse ved 
kulturnatten 2019. Lokalafklaring afventes endnu - der er tale om muligheder på Frederiksberg og i 
København centrum. 

 Kulturnat 2019. Kom med til Kulturnatten i København d. 11. oktober 2019, hvor region Hovedstaden 
gør det muligt for besøgende at få et indblik i hvad folkedans er og kan være. Vi skal danse med 
publikum i tidsrummet 18-24. 
Alle som melder sig som dansere vil få et kulturpas – flere detaljer kommer senere når vi ved mere. 

 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. 

Fra Medlemmerne 
 Kære Hjemstavnsfolkedansere 

Tak for æresmedlemskabet, der kom som en stor og dejlig overraskelse. 
Den flotte æresmedlemsnål vil blive båret med glæde. 
Tak!  
Rie 

 Juletræsfesten 
Årets juletræsfest havde samlet 31 børn og ca. 50 voksne, der var stor danseglæde og nissemor havde 
fået ny kjole, så vi havde et rigtigt nisse par i år. Til lotteriet havde Ester strikket nogle flotte nisser, 
som vakte glæde. Der var godtepose og flødebolle til børnene. Inden de gik hjem kom nissefar med 
gaver. 
En god eftermiddag. 
Erik Jønsson 
(Red.: Stemningsbilleder i Tillægget) 

 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 og gør 

det igen i år.           Mvh. Jørgen Madsen 
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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 
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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. 
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Tillægget 
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Stemningsbilleder fra Juletræsfesten 

 

 



 

Hjemstavnsfolkedanserne Side 6 / 6 Sæson 60, nr. 3 
Frederiksberg  januar 2019 

 

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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