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 Elektronisk Nyhedsbrev 

Fra redaktøren 
 

 Jeg skal beklage, at nyhedsbrevet for november først bliver udgivet nu, men det skyldes alvorlige 
udfordringer i min familie. 

 
På grund af min situation har Henrik Haslund tilbudt sin hjælp, hvilket jeg har takket ja til. 
 

Fra Bestyrelsen 
 

 Der har afholdt et bestyrelsesmøde den 23. november, der alene handlede om juletræsfesten den 5. 
december 2021. 

 
Stedet for afholdelse af juletræsfesten blev ændret, på grund af manglende borde og stole i salen på 
Skolen ved Nordens Plads. Trods mange afbud havde vi en dejlig dag med masser af hygge. 
 

 Bestyrelsen inviterer alle medlemmer til at deltage i denne sæsons IPA Tur. Se venligst vedlagte PDF. 
Alle tilmeldte bedes betale den 3. januar 2022 på konto i Danske Bank reg.nr. 3106 konto 4170087429 

 

 Vi gratulerer. Se i tillægget. 
 
Fra Medlemmerne 

 TAK 

Kære alle, 

Mange tak for de fine blomster i anledning af mit 50 års jubilæum i HJF i 2020.  

Egentlig startede jeg med folkedans i Brønshøj FF, hvor noget af min familie dansede. På tværs af 

forskellige foreninger bl.a. fra HJF var vi en gruppe unge, der gav opvisninger rundt om i byen og i bl.a. 

Rødovre Centrum. Til folkedans havde jeg mødt en ung mand med lyst hår og rødt skæg – Frede. Vi 

nåede lige at komme med Brønshøj FF til festival i Sidmouth i Sydengland og dansede et enkelt år i 

begge ’vores’ foreninger, hhv. Brønshøj FF og HJF, inden jeg hoppede med over i HJF. De 50 år i HJF har 

været fantastiske med masser af fest og folkedans til dejlige melodier, opvisninger, udlandsrejser til 

festivaler og besøg hos venskabsforeninger og deres genbesøg med privat indkvartering. Vores skønne 

dragter ikke at forglemme, hvor jeg selv (og forhåbentlig også andre) har haft stor glæde af Folkedans 

Danmarks dragtsyningsuddannelse, hvor jeg gik første år på Engelsholm og de næste 5 år på Bjerringbro. 

Det er et kursus, som er i topklasse og anerkendt blandt museumsfagfolk. 

Tak til alle, der igennem alle årene var og i dag er med til at gøre HJF til noget ganske særligt og dejlig for 

alle at danse i.  

Rie 
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 Dragtgaver 

Foreningen har modtaget 2 kvindedragter, nemlig 1 dragt fra Fyn (såkaldt Rød Strandby) og 1 dragt fra 

Lolland.  

Tak! 

Rie 

 
 

 
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. 

 Skrøner modtages også gerne…. 

 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 filen vedhæftet som en selvstændig fil, eller der bliver i stedet indsat et 
”screen-snap”, hvorved opløsningen desværre bliver noget ringere. 

 Nyhedsbrevet udkommer medio i månederne september, november, januar, marts og juni.  

 Deadline for indlæg af enhver art er den sidste kalenderdag i måneden før udgivelsen. 
 

 



 

Tillægget 
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Vi gratulerer 
 

 
 

November 

Jørgen Hanskov 

Winnie Sørensen 
Luisa Helle Qutsen 

Christian Jønsson 
Sista Larsen 
 

December 

Mads E. Madsen 
Helle Sørup Bavnhøj 

Kate Vibefeldt 
Katrine Stuhr Bang 

Gurli Knudsen  



 

Tillægget 
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Stort tillykke med 
 

 

 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kate Vibefeldt 

Sista Larsen 
Jesper Stuhr Madsen 

Christine Engholm Haslund 
Erik Jønsson 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 år 

årå 



 

Tillægget 

Hjemstavnsfolkedanserne Side 1 / 4 Sæson 63, nr. 2 
Frederiksberg  november 2021 

Kate ønskes tillykke med de 25 år    Sista ønskes tillykke med de 25 år 

 

Jesper ønskes tillykke med de 25 år        Christine ønskes tillykke med de 25 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik ønskes tillykke med de 25 år 



 

Hjemstavnsfolkedanserne Side 1 / 4 Sæson 63, nr. 2 
Frederiksberg  november 2021 

 

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 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 Henrik Haslund 

 


