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 Elektronisk Nyhedsbrev 

Fra Bestyrelsen 

• For følgende datoer arrangerer festudvalget overraskelser: 
Mandag d. 17. oktober. Invitation til BANKO vedlagt som pdf. 
Søndag d. 20. november Skovtur og lave juledekorationer (Der kommer nærmere ud med tid og sted) 
Mandag d. 13. februar (Der kommer nærmere ud med tid og sted) 

• Fra Kassereren er modtaget følgende: 
Så er det tid til igen at indbetale kontingent for sæson 2022 /2023. 
I bedes venligst indbetale kontingentet senest den 9. oktober 2022. 
 
Kontingent voksne   kr. 800,- 
Modtagere af SU.   Kr. 600,- 
Passive enlige  Kr. 250,- 
Ægtepar/samlevende  kr. 300,- 
Ungdom  Kr. 400,- 
Familiehold   kr. 400,- 
Voksne familiehold   kr. 200,- 
Folkedans Danmark  Kr. 180,-, for passive der ønsker DANSELIV 
 
Kontingentet indbetales på konto i Danske Bank reg.nr. 3106 konto nr. 4170087429 

 
Fra Medlemmerne 

• Erik Jønsson har skrevet om oplevelser fra Landsstævnet i Aalborg afholdt i uge 29 2022. Oplevelserne 
kan læses i Tillægget. 

• Lørdag den 3. september dansede foreningen ved Axel Møllers Have. Fra dette arrangement er der 
modtaget et bidrag fra Henrik Haslund. Bidraget kan læses i Tillægget.  

 
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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Dans Danmarks Landsstævne i Aalborg 2022 

 

Fra Hjemstavns Folkedanserne, Frederiksberg, deltog følgende; Gitte, Jesper, Anette, Jørgen, Katrine, Frederik, 

og børn, Christina, Klaus, Sune, Sine, Christian og Erik. 

Gitte boede på bed and break fast i byen, vi andre på nødcamping på travbanen og Katrine og Frederik med 

børn hos Frederiks far og mor. 

Familien Jønsson havde hjemme fra lagt en plan for hvad der skulle ses og hvilke aktiviteter vi havde meldt os 

til, Byvandring og Festforestilling, og jeg skulle til kursus i Engelsk Vals og Cha-Cha-Cha. 

Vi havde i år valgt at tage over Odden til Århus og ankom sent på eftermiddagen til travbanen, hvor Anette, 

Jørgen og Jesper allerede havde slået deres telt op, vi fik hurtigt sat campingvogne og forteltene op, så vi 

kunne få noget aftensmad. 

Kl. 16.00 var der stævneåbning på Honnørkajen, hvor vi var inde og om aftenen var der legestue, her blev 

ugens program straks ændret da Sune og Sine blev kapret til nogle opvisninger som der skulle trænes til. 

Om tirsdagen var jeg til kirkekoncert i Vesterkær Kirke som lå lige ved siden af skolen, det var en oplevelse, om 

aftenen var vi til legestue, nogle var til Familielegestue på skolen der var mange og en god stemning så den 

blev udvidet fra en til to timer. 

Onsdag var der opvisning i byen, på vejen derhen faldt Ellen som jeg dansede med og brækkede noget ved 

anklen og højre arm, så bare det at komme på sygehuset var noget af en prøvelse. Så jeg kom ikke til legestue 

den aften. 

Torsdag havde vi booket byvandring som startede på Toldbod Plads, men vores Guide havde lavet havearbejde 

så bentøjet virkede ikke så godt så vi kom ikke langt rundt, men hav vidste meget om de bygninger vi så. 

Om eftermiddagen var der Polkaplask i Vestre Fjordpark, et fornøjeligt indslag i landsstævnet, og foreningens 

formand måtte i vandet med tøj på, alle havde en god eftermiddag.  

Fredag skulle jeg have været til kursus, men da Ellen var taget hjem tog jeg til byen med familien, og vi spiste 

frokost på Jensens Bøfhus, det tog sin tid at få maden, så Christina kørte Sune og Sine til det plejehjem hvor de 

unge skulle give opvisning, og senere mødte vi dem i hallen til Festforestillingen, hvor de 10 par lavede en 

fantastisk opvisning under Carsten og Mettes ledelse med musik ledsagelse af Birgit og Mogens Camre. Om 

aftenen til afslutningen blev den gentaget dog med reduceret par og standin af Christina. Her var der også 

opvisning af et par der dansede standarddans og et par der dansede latindans to par dansede folkedans og til 

tonerne af funktionspolka komponeret af Birgit Alsdam Cramer dansede alle parrene.  

På en sulky løb landsformanden og en mere salen rundt med en kasse med stævnekontoret nedpakket og det 

oplystes at der kommer et landsstævne til næste år. 

Lørdag var der nedpakning og vi kørte til Ålbæk Camping, med besøg i Skagen og senere til Aarhus. 

 

Erik Jønsson 
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Camping på Ålborg travbane 

 

Stævneåbning, udmarch 

 

Dans før polkaplask 
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Polkaplask 

 

 

Polkaplask med formanden i den røde t-shirt 
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Opvisning til Festforestillingen 

 

Sportsdansere, Latin dansere og folkedansere til funktionspolka  
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Dans i Axel Møllers Have 

Dans Danmark havde arrangeret temaet Danmark Danser Sammen. Dette skulle ske lørdag den 3. september 

fra kl. 1100 – 1130 i Axel Møllers Have, Frederiksberg. 

I den anledning mødte Hjemstavnsfolkedanserne op med højt humør. Lene Haslund måtte desværre melde fra 

i sidste øjeblik pga. sygdom. Jørgen Madsen overtog programmet. 

Peter Eget stod for musikken. 

 

 

Vi fik danset nogle dejlig danse, og enkelte børn fra publikum dansede med. 

På programmet var der en dans, vi ikke har danset i lang tid: Tørvedansen. 

Der var sørget for klyner (Tørv) til lejligheden og snapsen var erstattet med saftevand så børnene også kunne 

være med. 

Det var en dejlig da og samtidig startskuddet for sæsonstarten. 

Bagefter gik vi i haven, hvor den medbragte frokost blev indtaget. 
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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 

 


