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Bestyrelsen.

Formand.

Kasserer.

Bent Hansen

Hanne Benfeldt

Kanderødvej 5

Strandgården 14

4682 Tureby

2680 Solrød Strand

Tlf.: 56 14 20 45

Mobil: 51 15 21 18

Mobil: 22 13 61 72

E-mail: hb-so@hotmail.com

E-mail: behansen2@hotmail.com
(kontakt til Regionen og Folkedans
Danmark).

Sekretær.
Bente Schmidt
Vibevej 17

Næstformand.

4600 Køge

Mona Hansen

Tlf.: 56 65 61 91

Horsevej 27

Mobil: 24 26 34 48.

4600 Køge

E-mail: be.ch.schmidt@gmail.com

Mobil: 28 96 57 12

(Referater, presse, indhold til Reprisen)

E-mail: mona.hamoni@gmail.com
(kontakt til ledere og spillemænd).

Øvrige medlemmer.

Suppleanter.

Gudrun Kyhse

Marianne Haim

Padborgvej 51

Nørrehegnet 4

4600 Køge

4600 Køge

Tlf.: 56 65 89 08

Tlf.: 55 73 85 42

Mobil: 21 79 69 36
E-mail: kyhse@mail.dk

Dorthe Nielsen
Søsvinget 156

Solveig Ladefoged

4600 Køge

Boholtevej 7, 2th.

Tlf.: 56 87 17 56

4600 Køge
Tlf.: 56 66 31 15
Mobil: 28 56 43 60

Steen Olsen
Strandgården 14
2680 Solrød Strand
Tlf.: 51 15 21 17
E-mail: hb-so@hotmail.com

Udvalgene.
Ledere.
Grete Hansen, Hyldevej 2, 2680 Solrød Strand 71
gph@dukamail.dk
Jonna Christensen, Toften 6, Magleby, 4672 Klippinge
jonna4672@gmail.com

Tlf.: 56 14 22 71
Mob.: 21 28 22 71
Tlf.: 56 57 80 74
Mob.: 20 43 26 52

Spillemænd.
Kurt Jensen, Blommevænget 3, Ølby Lyng, 4600 Køge
juku@jensen.mail.dk
Annelise Jensen, Egernets Kvarter 3, 4623 Lille Skensved
54
egernets@gmail.com
Knud Larsen, Åkandevej 46, 4600 Køge
46klon@mail.dk
Per Knudsen, Åkandevej 44, 4600 Køge

Tlf.: 56 65 42 88
Mob.: 26 97 81
Tlf.: 56 65 33 28
Mob.: 24 61 54 27
Tlf.: 56 65 48 84
Mob: 24 61 54 27

Dragtudvalget.
Lone Nielsen, Nordskovvej 4, Ringsbjerg, 4681 Herfølge
lonenielsen57@live.dk
Hanne Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby
hannelisehansen@icloude.com
Inge Frederiksen, Steensvej 11, 4600
72
Steensvej11@mail.dk

Tlf.: 24 67 04 74
Tlf.: 56 14 20 45
Mob: 30 61 43 36
Mob.: 24 22 65

Reprisen.
Jørn Nielsen, Nordskovvej 4, Ringsbjerg, 4681 Herfølge
nordskovvej4@webspeed.dk
Lone Nielsen, tryk
lonenielsen57@live.dk

Tlf.: 25 56 35 08
Mob: 24 67 04 74

Fanebærer.
Randi Bonderup Dam Jensen
randi_bonderup@hotmail.com

Mob.: 2254 3130

Hjemmeside.
Louise Bonderup Dam-Jensen
louisebonderupdamjensen@gmail.com

Tlf.:31 22 87 52

Køge Folkedanserforening: www.koegefolkedansere.dk , her finder I foreningens
faste informationer og kontaktinformationer, invitationer, billeder m.m.m.

Formandens hjørne.
Kære alle – vi havde generalforsamling d. 30. marts, og
det var dejligt, at der kom så mange medlemmer. Jeg
hører somme =der om foreninger, hvor der kommer
ganske få ud over bestyrelsen, men sådan er det heldigvis
ikke i Køge.
Tak skal I have.
I kan læse Lones beretning andet steds i bladet.
Lone og Randi stoppede i bestyrelsen.
Tak for det store arbejde I har lagt i bestyrelsesarbejdet. Heldigvis har I
begge opgaver fremover, Randi som fanebærer, og Lone som formand for
foreningens Dragtudvalg.
Tak =l jer begge.
Heldigvis har vi fået nye medlemmer ind, idet Dorthe og Marianne har
sagt ja =l at blive suppleanter, mens Bente og Solveig er indtrådt i
bestyrelsen, Bente som sekretær.
Sæsonen sluKede med en fest d. 9. april – vi festede ikke fordi sæsonen
er slut, men fordi der så kun var 5 måneder =l vi skal ses igen.
Og vi skal ses igen, for mandagsholdet fortsæKer som vanlig,
onsdagsholdet er nedlagt i sin nuværende form, men vi vil i stedet lave et
hold med baldans.
Kom og prøv.
Og så er der jo sommerdansen.
Skovturen lå =dligt i år, men vi havde jo lovet at vi skulle have mulighed
for at se Rododendronerne i fuld ﬂor i ZEN-garden, og vi kom på den helt
rig=ge dag.
I løbet af sommeren har vi også deltaget i Foreningernes dag, hvor vi
deltog med en Lanciers i Nørregade, lige ud for rådhuset.
Tak for ini=a=vet Jonna.
En dejlig dag.
Vi var også med i kirken på Valdemarsdag, hvor der blev uddelt ﬂere
faner og ﬂag. Det er dejligt at se at deKe arrangement stadig kan fylde
kirken.

Sommerdans viser sig stadig at kunne trække rig=g mange dansere =l.
Det er så dejligt at få denne mulighed for at danse og møde venner i
sommerens løb.
Tak =l Jonna og Grethe og spillemændene.
Når denne Reprise kommer på gaden har vi også været i Assens =l
landsstævne.
Jeg er sikke på at det bliver en uge med masser af fest.
Og så skal vi jo i gang med dansen igen i starten af september.
Jeg glæder mig allerede =l at vi ses igen.
De bedste sommerhilsener fra Bent.

Trykningen er sponseret

af Køge Museum.

Generalforsamling 2016.
Bent bød velkommen og fortæller, at han har fundet foreningens love fra
1942 i Skorstenskrogen. De fylder kun en A4-side. Han har kopier af
foreningens nyeste love med.
Kaj Petersen er død, og der holdes et minuts s=lhed =l hans minde.
Kurt vælges =l dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig
indvarslet og beslutningsdyg=g, da 32 medlemmer er mødt op.
Formandens beretning er trykt i Reprisen. Formanden Bent Hansen
gennemgik den.
Foreningen har 81 medlemmer, hvoraf de 19 er passive og 9 er
æresmedlemmer. Med i medlemstallet er også ledere og spillemænd. Loui
og Randi styrer foreningens hjemmeside, som har fået et =ltrængt lø^.
Foreningen kunne ikke deltage i Hillerød Folkedanseres 85’års jubilæum.
Der har været deltagelse ved Kyndelmisse, Folkedans Danmarks
årsmøde, Foreningernes Dag, Valdemarsdag og Norlek i Viborg.
Formanden sluKer sin beretning med håbet om, at medlemmerne forsat
vil sluKe op om og støKe foreningens fællesskab og arrangementer.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
Dragtudvalgets beretning kan også læses i Reprisen.
Formanden for dragtudvalget Lone Nielsen fremlagde beretningen.
Der er ingen fast sydag, der a^ales fra gang =l gang. Det betyder ikke, at
foreningens medlemmer ikke kan få hjælp =l ændring af eller
nyanskaﬀelse =l deres dragt.
Der bliver stadig syet navn og nr. i indkomne dragter.
Der har været dragter ude ved bl.a. Kyndelmisse, Valdemars Dag og
Norlek i Viborg.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
Kasserer Hanne Benfeldt fremlagde regnskabet, som også kan ses i
Reprisen.
Der har været udgi^er =l et par små=ng =l dragtudvalget og
arrangementer. Der har været indtægter ved salg af dragter og
sommerdans. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Kurt fremlagde regnskabet for Valborg Schwartsbacks Mindefond.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

BudgeKet blev fremlagt af Bent Hansen.
2017’s budget går ud med et underskud på 6000 kr..
Der er lavet et alterna=vt budget, som deles ud. Det viser, at
underskuddet vendes =l et overskud, hvis onsdagsholdet lukkes.
De ﬂeste af dem, der danser på onsdagsholdet, danser også på
mandagsholdet. Nogle af dem, der kun danser om onsdagen, har
mulighed for at ﬂyKe =l mandagsholdet, så der vil kun være nogle få, der
ikke kan komme om mandagen. Alterna=vet er en kon=ngendorhøjelse på
150 kr. pr. medlem. Der debaKeres om lukningen af onsdagsholdet. Det
har ikke været op=malt de gange, hvor der ikke har været nok dansere
mødt op, så nogle har stået over i nogle danse.
Det foreslås, at der opreKes et a^enhold med baldanse en gang om
måneden, hvor man betaler pr. gang, som ved sommerdansen.
Køge Kommune giver =lskud =l foreningsmedlemmer, der er bosat i
Køge. De medlemmer, der ikke kan danse om mandagen, er fra andre
kommuner, så en lukning af onsdagsholdet vil ikke berøre =lskuddet.
Kan man lokke ﬂere =l ved at aeolde arrangementer for medlemmer og
folk udefra?
Ikke nødvendigvis noget med dans.
Der vil muligvis komme ﬂere =l baldans, da ordet ikke skræmmer så
meget som folkedans.
Mandagsholdet skal kaldes folkedans for ældre – ikke seniordans, da det
er noget andet. Der danses folkedans om mandagen, men mindre
krævende og i et langsommere tempo.
Det besluKes at stemme om lukningen af onsdagsholdet, og da
generalforsamlingen godt kan se problemet med et underskud, der
langsomt æder foreningens kapital bliver det vedtaget med
20 ja-stemmer.
Bestyrelsen lover at gå videre med tanken om et a^enhold, der danser
baldanse en gang om måneden.
A. Genvalg.
B. Genvalg.
C. Da Lone Nielsen ikke modtager genvalg træder Bente Schmidt ind i
bestyrelsen.
D. Marianne.
F. Da Randi Bonderup Dam-Jensen må træde ud af bestyrelsen pga.
nedlæggelsen af onsdagsholdet træder Solveig Ladefogede ind i
bestyrelsen og Dorte vælges =l suppleant i stedet.
G. Da Kaj Petersen er afgået ved døden vælges Arne Jacobsen =l revisor.

H. Villy Nielsen overtager Arne Jacobsens plads som revisorsuppleant.
I. Randi Bonderup Dam-Jensen genvælges som fanebærer og Hanne
Hansen og Inge Frederiksen genvælges =l dragtudvalget.
Der bliver gjort opmærksom på, at årgangsnumrene på Reprisen ikke er
numeriske. Lone lover, at fejlen bliver reKet på næste Reprisen.
Randi Bonderup Dam-Jensen leder onsdagsholdet for sidst gang 6. april.
Formand Bent Hansen takker Randi Bonderup Dam-Jensen og Lone
Nielsen for deres indsats i bestyrelsen og byder de nye
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter velkommen.
Han lover at snakke med Randi Bonderup Dam-Jensen og Jonna
Christensen om baldanse.
Det bliver nævnt, at der i 2017 er børnestævne og landsstævne i Køge/
Stevns og 75’års jubilæum i Køge Folkedanserforening, så der er brug for
hjælp fra medlemmerne
Der blev ingen kon=ngendorhøjelse i 2017. Prisen for sommerdans er 30
kr. pr. gang eller en gang 100 kr. for alle ﬁre gange.
Det konstateres, at det har været en generalforsamling ud over det
sædvanlige.
Kurt lukker generalforsamlingen og takker for god ro og orden.
A^enen sluKer med et hurra for Køge Folkedanserforening og en sang.

Køge Folkedanserforening.
Arrangementskalender
2016
•
•
•
•
•

Sæsonstart d. 5. september – mandagsholdet.
Sæsonstart d. 14. september – onsdagsholdet.
Legestue d. 8. oktober.
Juleafslutning d. 12. december – mandagsholdet.
Juleafslutning d. 14 december – onsdagsholdet.
2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandagsholdet – første dans i 2017 er d. 9. januar i Ølby Center.
Baldans – første dans i 2017 er 11. januar på Gymnasiet.
Besøg i Hillerød lørdag d. 28. januar – er ikke bekræftet.
Kyndelmisse fredag d. 3. februar – er ikke bekræftet.
Generalforsamling onsdag d. 29. marts.
Sidste dans d. 3. april på mandagsholdet.
Sidste dans d. 5. april på baldanseholdet.
Afslutningsfest d. 8. april.
Sommerdans d. 8. maj.
Sommerdans d. 12. juni.
Skovtur d. 24. juni.
Sommerdans d. 3. juli.
Landsstævne i Køge d. 17-22. juni.
Sommerdans d. 7. august.

Husk at notere arrangementerne i kalenderen.
Alle er velkomne til disse arrangementer – også passive medlemmer.

Sæsonstart.
Håber I alle har ha^ en dejlig sommer så I igen er friske =l den nye sæson
der starter mandag d. 5. sep. kl. 15 i salen Ølby Center med Grete som
leder.

Baldans.
Sam=dig kan jeg oplyse at der bliver baldans den 2. onsdag i hver måned
med start den 14. sep. på Køge Gymnasium kl. 19.30 hvor Jonna leder.
Håber at se rig=g mange af jer på begge hold
Bente.

Kom =l baldans.
Vi har besluKet at starte et hold med baldanse fra næste sæson.
Leder:

Jonna Christensen

Musik:

CD

Sted:

Køge Gymnasium (vær 66)

Hvornår: 14/9, 12/10, 9/11, 14/12 osv. - den anden onsdag i måneden, kl.
19.30
Pris:
30 kr. per gang, 200 kr. for hele sæsonen (ligesom
sommerdans).
Vi håber at I vil sluKe om deKe ini=a=v, vi kan love at det bliver både
festligt og hyggeligt.
Bestyrelsen.

Kontingenter for sæsonen 2016/17.

Dansere på mandagsholdet
650 kr. årligt
Baldansere 2 onsdage hver mdr.
Passive medlemmer

30 kr. pr. gang eller 200 kr. årligt
250 kr. årligt

Kontingentet betales på én gang – i september.
Dragtleje.

Voksne.

Juniorer.

Leje i weekend og enkelte
dage (også til privat brug)

80 kr.

50 kr.

Længere perioder, f.eks. til
landsstævner eller udlandsrejser

120 kr.

75 kr.

Besøg i nordiske venskabsbyer

80 kr.

OBS: Dragtudvalget henstiller, at man ikke anbringer nåle, emblemer
eller lignende i båndene.
Husk at give besked .l kassereren, hvis I ændrer adresse, tlf. nr. eller
e-mailadresse.
Foreningens kontonummer i Danske Bank:
Reg.nr.: 1551
Kontonr.: 6575293

Afslutningsfesten.
Igen i år dannede Søndre Skole rammen om vores afslutningsfest.
Det var d. 9. april og vi var over 50 medlemmer, der nød den gode mad
fra Smageriet.
Det var dejligt at opleve hvad de to dansehold havde arbejdet med i
løbet at sæsonen. Og der kom sved på panden når der var legestue men
vores dyg=ge ledere og spillemænd.
Da det var vores afslutning på sæsonen, ville vi gerne at =den skulle gå
rig=g langsomt, så der var lang =d =l vi skulle tage afsked. Men det
modsaKe sker hver gang, pludselig nærmer klokken sig de 23, og det er
=d =l at sige tak for sæsonen.
Den eneste trøst er at der kun er 5 måneder =l vi ses igen.
Tak for en dejlig sæson – bestyrelsen.

Dans på Nørremarken.
Torsdag den 2 juni var vi ude at danse på plejehjemmet, ﬂaget var hejst
og der var lavet en ﬂot majstang.
Grete havde valgt en 5-6 danse og Annelise spillede.
Det var bagende varmt 28 grader så med de ﬂoKe dragter på var der
ingen der frøs.
Sidste år var vi som bekendt også derovre at danse, og det havde givet
en af de ældre beboere inspira=on =l at male et billede af kvadrillen.
Maleriet var hængt op væggen og det var let at genkende ﬂere af os.
E^er dansene blev der serveret kolde drikke, kaﬀe og kage i skyggen
under parasollen.
Som honorar ﬁk vi et par ﬂasker og lidt chokolade som vi blev enige om
at tage med =l næste mandagsdans, så I alle kunne smage på
herlighederne.
Bente.

Skovturen.
Skovturen gik igen =l Zen-garden.
Denne gang for at se Rhododendron i fuldt ﬂor, et pragduld syn som er
umuligt at beskrive, det skal ses.
Vi kørte ad de små og s=lle veje =l Vedde. Dejligt at se noget andet i
stedet for de ret kedelige motorveje.
De japanske koi - karper er Jørgens store kærlighed kunne man forstå da
han fortalte om dem, de bliver op =l 70 år gamle. Dem han har var 15 -20
år var ca. en meter lange og vejede omkring 17 kg.
Vi spiste vores medbragte mad i de hyggelige lokaler hvor Jakobines
smukke patchwork tæpper pyntede på væggen.
E^er kaﬀen var det =d at kører hjem.
I bussen sagde Bent farvel og tak for denne gang, og sam=dig opfordrede
han =l at komme med forslag =l næste års skovtur. Så nu venter vi
spændt på at få rig=g mange gode forslag.
Bente.

Navnenyt.
20. januar Grete Hansen 75 år - og Esther Jensen 80 år.
28. januar Bente og Knud Andersen diamantbryllup.
21. februar Kjeld B Pedersen 75 år.
21. februar Gurli Olsen 80 år.
6. marts Meta Pihl 85 år.
14. marts Ina Nielsen 75 år.
7. april Gurli og Henning Olsen diamantbryllup.
19. april Hanne Benfeldt 70 år.
1. maj Peter Hansen 80 år.
9. maj Bente Schmidt 75 år.
13. juni Bent Hansen 70 år.
22. juni Villy Nielsen 85 år.
25. juni Jørn Nielsen 60 år.
26. juni Per Knudsen 80 år.

En eIerlysning – igen!
For ca. 1 år siden bragte jeg her i bladet en e^erlysning af gamle sange,
der var skrevet =l foreningen igennem årene.
Det var tanken at de kunne bruges i forbindelse med vort 75 års
jubilæum i 2017.
Enkelte af jer har ydet værdifulde bidrag – tak for det – og en del har jeg
modtaget fra Jonna, der har dem fra Jørgen Olsen, Varpelev’s daKer,
Kirsten. Det er nok de færreste af jer, der husker Jørgen, men han var et
markant medlem af foreningen, en eminent sangskriver og havde et
herligt sjællandsk tungemål – eller var det stevnsk?
Det største bidrag har jeg imidler=d fået på hjemmefronten, idet June
har samlermani og gemmer alt, hun kan få ﬁngre i – også lejlighedssange.
Jeg er i gang med at scanne alle sangene, og det er slående, at det er
gået meget =lbage med sangskriveriet i de seneste år=er.
I årene omkring vort 40 års jubilæum (1982) har jeg vel 20-30 sange,
mens de seneste års produk=on kan tælles på ganske få ﬁngre.
Men – June kan ikke udfylde alle hullerne, så hermed gentager jeg min
e^erlysning:
Kig i jeres gamle gemmer og ﬁnd alle de sange, som I ikke troede I skulle
få brug for. Dem vil jeg blive meget glad for at indlemme i min samling –
forhåbentlig =l glæde for os alle.
Med venlig hilsen
Kurt Jensen
Blommevænge 3, 4600 Køge
juku@jensen.mail.dk

Kære folkedansere.
Som i nok ved mistede jeg Kaj langfredag d. 25/3.
Jeg vil gerne sige tak =l alle, især Hanne og Bent, som så smukt stod med
fanen, og =l Kurt der hjalp med som "bærer".
Vi har ha^ så mange gode minder igennem alle de 25 år og de sidste år
som passive, det er der ingen, der kan tage fra os.
Kærlig hilsen
Rita Pedersen.

Nekrologer.
Vi har i foråret taget afsked med to af foreningens virkelig store kæmper.
Kaj Petersen døde umiddelbart før vores generalforsamling i slutningen
af marts.
Kaj var, sammen med Rita, medlem i rig=g mange år, og han har al=d
været meget engageret i foreningens arbejde, både på dansegulvet og
organisatorisk.
Kaj stod al=d i forreste række når der skulle laves selskabslege og
lignende =l foreningens arrangementer.
Kajs ak=viteter rakte også ud over foreningens område.
Selv om han havde problemer med benene de senere år formåede han
at virke som omviser i Køge Miniby.
Valborg Richart døde i juni.
Hun vil blive husket som en festlig person med en stærk livsvilje.
Som præsten sagde =l begravelsen var hun ikke bleg for at danse på
bordene, når der var fest, men Valborg var også =l alvor og var al=d
hjælpsom, hvilket har givet hende et stort netværk.
Det var al=d en fest når Valborg kom =l folkedans sammen med sin Poul.
Selv om Valborg ikke dansede de seneste år kom hun alligevel hver
mandag e^ermiddag for at snakke med gamle venner.
Valborg og Kaj var to meget forskellige personer, men vi vil komme =l at
savne dem begge.
Æret være deres minde.

REDAKTØREN HÅBER AT
ALLE HAR HAFT

EN GOD SOMMER
SAMMEN MED FAMILIE
OG VENNER.

