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Fra Medlemmerne
Folkedans Danmarks Landsstævne i Varde 2019
Fra foreningen deltog 13 personer i årets landsstævne, det var Gitte, Anette, Jørgen, Jesper, Katrine, Frederik,
Christian, Cecilie, Christina, Klaus, Sune, Sine og Erik.
Gitte boede på skolen og vi andre på nød-campingpladsen omkring skolen. Der var 200 meter til hallen, og B&U
aktiviteterne var på skolen.
Mandag var der åbning i Arnbjerg, Vardes friluftsscene, med dans og taler. Inden aftenens legestuer samledes vi
i mit fortelt og havde fællesspisning. Og senere gik vi til legestue i hallen.
Om tirsdagen var Cecilie, Sune og Sine på kanotur på Varde å. Det var en stor oplevelse.
Onsdag var der Regionsmesterskaber og DM, her var Jørgen og Jesper dommere, Anette tidtager og Christina
beregner. Om aftenen var der fællesspisning og legestue med Lone Schmidt og stævne orkesteret, som i løbet af
aftenen blev udvidet, og de hyggede sig.
Torsdag var familien Jønsson på byvandring, og senere var der polkaplask ved Blåvand, her var Cecilie, Sune,
Sine, Christina, Jesper, Katrine og Frederik i vandet, Jørgen og Anette soppede. Vejret var ikke det bedste. Om
aftenen var der fællesspisning for B&U på skolen. Gitte m.fl. var til Fanøbal i Smedehallen.
Fredag var jeg til Dansekursus med Per Sørensen. Om eftermiddagen var der festforestilling, hvor Cecilie deltog
på B&U holdet.
Afslutningen foregik ved åen, hvor spillemændene spillede og stævneudvalget dansede.
Erik Jønsson
Sønderho-dag
Da landsstævnet var slut drog Jesper, Anette og jeg lørdag videre på sommerferie. Vi slog vores telt op på Ribe
Camping. Søndag kørte vi halvvejs tilbage til Varde for at tage færgen mellem Esbjerg og Fanø. Vi skulle opleve
SØNDERHO-DAGEN.
Der var et optog med måske 100 deltagere alle i fanødragter på nær en. Præsten var i sin hjemstavns dragt fra
Færøerne. Efter præstens festtale ved møllen var der en dragtkyndig, der præsenterede de forskellige typer
dragter og forklarede lidt om forskellene, hvorefter ”brudeparret” fik lov til at danse – først alene og så sammen
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med brudesvendene og brudepigerne. Herefter var der til slut mulighed for, at vi alle kunne danse lidt. Tilbage i
Sønderho var der dans i gaderne af brudeoptoget, medens vi indtog en øl eller anden væske.
Det skal understreges, at dragterne ligesom dansen stadig er i levende tradition forstået på den måde, at begge
dele bruges ved specielle og festlige lejligheder. Kvindens hovedtøj bindes i dag på en anden måde, end det vi
lærer i folkedansens kredse.
Om aftenen var der bal i forsamlingshuset. Dette var en helt speciel oplevelse. Jeg fik lov til at danse med en
indfødt sønderhoning, der ikke danser folkedans. Mit mål var at føle og mærke hvordan dansen udføres i dag.
Dette var en stor oplevelse som formentlig vil blive videreprojiceret til jer… Dommen var: ”Du danser da meget
godt af en folkedanser at være”. Det var en helt fantastisk aften, og der var ikke en tør plet på min T-shirt. Det
var der også en ung mandlig sønderhoning, der lagde mærke til, efter han havde givet mig et klap på skulderen:
”Ja, ham der, han var da godt nok klam” 
Musikken blev hele dagen leveret af Peter Uhrbrand m.fl.
En helt igennem dejlig dag, 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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Lidt stemningsbilleder fra landsstævnet
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Tillægget
Tillægget er 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)
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

Henrik Haslund
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