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 Elektronisk Nyhedsbrev 

Fra Bestyrelsen 

• Foreningen har modtaget et takkebrev for deltagelsen i Mads Madsens bisættelse. Den fulde tekst kan 
ses herunder i afsnittet Fra Medlemmerne. 

• B&U afdelingen har holdt fastelavn. Et par billeder kan ses i Tillægget. 
 

Fra Medlemmerne 
Herlev den 23/1-22 

Vi sender en varm tak til foreningen og medlemmerne for deltagelse i bisættelsen af Mads i Lindehøj 
Kirke torsdag den 20. januar. 

Vi sender også en dybfølt tak, fordi foreningens smukke fane med fanebærer Henrik Haslund i dragt var 
til stede. 

Kærlige hilsner fra 

Hanne, Anette & Jørgen og Grethe 
 

Redaktøren 

• Husk, at der er opvisning med efterfølgende bal / legestue lørdag den 30. april. 

• 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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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 

 


