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 Elektronisk Nyhedsbrev 

Fra Bestyrelsen 

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

til vores børne- og familiehold. Se venligst invitation vedlagt som selvstændigt dokument. 

 Generalforsamling tirsdag d. 9. april 2019! Indkaldelse med dagsorden og formandens beretning er 
uddelt af bestyrelsen direkte til medlemmerne. 

 D. 27. april 2019 har vi jubilæumsfest. Bestyrelsen har uddelt invitationer direkte til medlemmerne. 
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. 

 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 åbent for tilmelding. 

Fra Medlemmerne 
Der er desværre ikke kommet bidrag fra medlemmerne 

 

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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Tillægget er desværre uden indhold i dette nummer. 
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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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