
 

 

Sted: ”Poppelhuset” , Stadionsvej 40, 3390 Hundested. 

Dato: 21. – 22. april 2023 

 

Kære Folkedanser-foreninger: 

G.D.V. Hundested vil hermed gerne invitere jer til det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 

2023. Stævnet afholdes i Hundested, i vores foreningshus som hedder ”Poppelhuset”.  

Vi håber at se rigtigt mange børn- og unge-dansere til et dejligt stævne. 

 

PROGRAM: Programmet for stævnet er bagerst i denne invitation. 

 

Praktiske detaljer og information: 

OPVISNING:  

▪ Det foregår i dragter. 

▪ Det foregår i 3 grupper. (foreningens instruktør vælger selv hvilken gruppe danserne skal 

med i, men vi beder jer være gode til at vælge ret gruppe til danserne – ikke for svært. Og 

tjek lige versionen af sanglege/danse så det bliver den rigtige) 

▪ Voksne på familiehold o.l. skal selvfølgelig ikke afholde fra at danse med i almindeligt tøj 

▪ Vi sørger for musik til alle grupper 

FORENINGSFANER: Fanerne er velkomne både ved havnen og Poppelhuset. Der vil være fane-

stativer til rådighed. 

 

DANSEINSTRUKTØRER: Grith Illemann, Hans-Jørgen Larsen og Rise Larsen 

MUSIK: Hanne Bøgh m.fl. 

PRIS:  

Ens for alle, børn, unge og voksne: 

Fredag og lørdag: Inklusive overnatning, mad og stævne: 150 kroner. 

Lørdag: Inklusive stævne, frokost og aftensmad: 125 kroner. 



FORHÅNDSTILMELDING:  Send en mail til Rise Larsen, rise-larsen@live.dk, hvor I blot kort 

informerer om hvor mange I cirka regner med at komme fra jeres forening. Dette bedes I gøre 

senest 25. januar. 

 

ENDELIG TILMELDING OG BETALING:  

Senest den 12. marts 2023. 

Betaling gøres til KONTO I NORDEA: 1352 – 0714846760. HUSK AT SKRIVE JERES FORENINGS 

NAVN I FELTET ”MEDDELELSE TIL MODTAGER” SÅ VI KAN SE HVEM DER HAR BETALT. 

 

DANSE, MUSIK M.M.:  

På siden www.sjællandskebørnestævne.dk kan I finde denne indbydelse, samt danse m.m. 

Her i den mail vi sender ud er der også vedhæftet Opvisningsprogrammet samt løsbladsdanse med 

noder. 

 

DISTRIBUTION AF INVITATION: Denne indbydelse sendes pr. mail til formænd for de 

foreninger som os bekendt har børne- og ungdomshold, samt til de B&U kontaktpersoner og 

instruktører vi har kendskab til. Vi beklager meget hvis vi har overset nogen, og alle er velkomne til 

at kontakte os eller videresende denne indbydelse. 

Med venlig hilsen og på hjerteligt gensyn 

G.D.V. Hundested Folkedansere  

 

Stævneudvalg: 

Bestyrelsen i G.D.V. Hundested: 

Hans-Jørgen Larsen (formand)  - Elin Jensen (Næstformand) - Rise Larsen(Sekretær)  - Grith 

Illemann (Bestyrelsesmedlem)  - Kirsten Jensen (Bestyrelsesmedlem) –– Villy Dahl (Kasser) - Bente 

Andersen (Bestyrelsesmedlem)  – Mona Leth(Suppleant)  – Kim Illemann (Suppleant)  

Stævnemail og Telefonkontakt: Rise Larsen: rise-larsen@live.dk  Tlf: 41416977 

SBU: Christina Vorborg Jønsson christinavjoensson@gmail.com tlf: 29630216 

          Lissi Helveg Madsen lp.m@mail.dk tlf 40352185 
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PROGRAM FOR STÆVNET: 
 

Fredag: 

Fra kl. 18.00: Ankomst og aftenshygge for dem der ønsker at overnatte fra fredag til lørdag. 

Medbring selv din aftensmad. I løbet af aftenen vil der være kaffe/the/saftevand og kage. 

Overnatning foregår i gymnastiksal i Hundestedhallen som ligger få meter fra Poppelhuset. 

Lørdag: 

Kl. 8.00: Morgenmad i Poppelhuset for de overnattende deltagere. 

Kl. 9.00: Poppelhuset står klar til at modtage ikke-overnattende deltagere. 

Kl. 9.45: Alle er omklædt i dragter og vi træner vores opvisnings-danse i Poppelhusets dansesal. 

Kl. 10.40: Bus kører os alle den korte vej ned til havnen, hvor vi gør klar til officiel velkomst samt 

vores danseopvisning (bliver cirka 11.20) 

Kl. 12.15: (cirka) Turen går tilbage til Poppelhuset hvor vi efter ankomst og omklædning spiser 

fælles frokost. 

Kl. 13.30: Så er der LEGESTUE for både store og små 

Kl. 14.30: Stemmerne skal bruges, vi synger fælles… 

Kl. 15.00: Konkurrencedans 

Kl. 16.15: Linedance for alle aldre – Mona Leth leder dansen 

Kl. 17.15: Kåring af vinderne – afslutning på stævnedagen 

Kl. 18.00: Fælles aftensmad – dejlig grillmad hvor du selv bygger din burger eller hotdog 

Kl. 19.00: Dans for alle – fælles i dansesalen. 

Kl. 21.00: Fælleshygge med kaffe, saft og kage. Og derefter danser vi til klokken cirka 22.00 – og så 

er det tak for en dejlig dag og et dejligt stævne. 

 

KOM GODT HJEM  

 


