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Bestyrelsen.

Formand.

Bent Hansen
Kanderødvej 5
4682 Tureby
Tlf.: 56 14 20 45
Mobil: 22 13 61 72
E-mail: behansen2@hotmail.com
(kontakt
til Regionen og Folkedans
Danmark).

Næstformand.

Mona Hansen
Horsevej 27
4600 Køge
Mobil: 28 96 57 12
E-mail: mona.hamoni@gmail.com
(kontakt til ledere og spillemænd).

Kasserer.

Hanne Benfeldt
Strandgården 14
2680 Solrød Strand
Mobil: 51 15 21 18
E-mail: hb-so@hotmail.com

Sekretær.

Bente Schmidt
Vibevej 17
4600 Køge
Tlf.: 56 65 61 91
Mobil: 24 26 34 48.
E-mail: be.ch.schmidt@gmail.com
(Referater, presse, indhold til Reprisen)

Øvrige medlemmer.
Gudrun Kyhse
Padborgvej 51
4600 Køge
Tlf.: 56 65 89 08
Mobil: 21 79 69 36
E-mail: kyhse@mail.dk
Solveig Ladefoged
Boholtevej 7, 2th.
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

Suppleanter.
Marianne Haim
Nørrehegnet 4
4600 Køge
Tlf.: 55 73 85 42
Dorthe Nielsen
Søsvinget 156
4600 Køge
Tlf.: 56 87 17 56

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
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 54
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.
Loui Bonderup Dam-Jensen
louibdj@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 er kommet godt i gang med sæsonen.
På mandagsholdet er der aldrig under 4 kvadriller, og vi
glæder os hver mandag :l at komme :l dans. Der er
al:d godt humør, når Grethe ’koster’ rundt med os.
Musikken leveres på festlig vis af Annelise, Knud og Kurt.
Mandag er al:d en dejlig dag.
Det er nu heller ikke så værst at gå :l baldans den anden onsdag i
måneden.
Vi er 2-3 kvadriller, og vi lærer en masse nyt hver gang, og vi har fået
godt grin når CD-afspilleren ikke vil lystre. Den er mere uregerlig end en
hel ﬂok spillemænd.
Folkedansere er travle folk, og der var rig:g mange der havde andre
planer, da vi skulle have legestue i oktober.
Det betød desværre at vi i bestyrelsen så os nødsaget :l at aﬂyse
arrangementet.
Ærgerligt, men bare rolig, vi har ikke givet op.
Ellers er der vist kun :lbage at ønske alle medlemmerne en rig:g glædelig
jul og et godt nytår.
Med kærlig hilsen – Bent.

Trykningen er sponseret af Køge Museum.

2017.
Selvom 2016 ikke er brugt helt op endnu, synes jeg at det er relevant at
se fremad, for 2017 bliver et fantas:sk år for Køge Folkedanserforening.
For det første kan vi fejre vores 75-års fødselsdag.
Vi skal huske, at sende en venlig tanke :l de der startede foreningen i
1942, for de er årsag :l, at vi har kunnet have så mange gode oplevelser
med folkedansen.
Jeg er ikke i tvivl om at foreningens medlemmer fortsat vil sluXe op om
folkedansen. Forhåbentlig kan vil fortsæXe mange år endnu.
Vi har ikke rig:g mulighed for at få lavet et egentligt jubilæumsskriY :l
jubilæet, men vi har tænkt os at lave en jubilæumsudgave af Reprisen,
gerne med nogle anekdoter/fortællinger fra :den der er gået.
Har du noget at fortælle, vil vi gerne høre fra dig.
Og så har Kurt jo eYerlyst de sange, der er skrevet igennem årene.
Kig I jeres gemmer. Der ligger helt sikkert nogle gode sange, som vi kan
skråle under jubilæet.

Landsstævne.
For at det ikke skal være løgn, har vi også sagt ja :l at holde landsstævne
for dansere og spillefolk i Køge i uge 29, 2017.
Landsstævnet har aldrig før været på Østsjælland, så vi prøver noget der
aldrig er sket før:
Vi a7older stævnet sammen med Stevns Folkedansere, deraf navnet
KØST2017.
Det ser ud :l at planlægningen af stævnet skrider frem som det skal, så
nu er der kun :lbage at glæde sig.
Der er rig:g mange fra Køge, der har skrevet sig på hjælperlisten – tak for
det.
Jeg håber da også, at der er mange af jer, der vil benyXe lejligheden :l at
komme forbi for at danse, og møde folkedanservenner fra hele landet.
Stævnet følger den samme model som de :dligere stævner med
legestuer, kurser, ture, dragtak:viteter, o.m.a.
Som noget helt specielt vil vi på stævnet i Køge/Stevns prøve at komme
igennem så mange forskellige danse som muligt, hvilket bliver en
udfordring for både dansere og spillefolk.
Om onsdagen vil vi tage :l Stevns med hele stævnet.
Det bliver en fantas:sk dag, kom og vær med.
Vi glæder os rig:g meget :l 2017, det bliver et år vi vil huske.

Børnestævne.
Ja, den er god nok, I læser rigFgt.
Igen er der tale om et jubilæum, for i 1968 arrangerede Køge
Folkedanserforening det første sjællandske børnestævne.
Det er derfor 50. gang stævnet adoldes i 2017.
Vi kunne da ikke sige nej :l at holde stævner her, selv om det er længe
siden, vi havde børnehold i Køge.
Vi holder stævnet lørdag d. 10. juni – samme dag og i samarbejde med
Foreningernes Dag.
På den måde er vi sikre på, at der vil være publikum og opmærksomhed
:l de dejlige unger.
Stævnet er på skinner, men vi får nok behov for nogle brandvagter på
skolen, men det kommer vi :lbage om.

Arrangementskalender.
2016.
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 bekræYet.
Kyndelmisse fredag d. 3. februar – er ikke bekræYet.
Generalforsamling onsdag d. 29. marts.
Sidste dans d. 10. april på mandagsholdet.
Sidste dans d. 5. april på baldanseholdet.
Afslutningsfest d. 8. april.
Sommerdans d. 8. maj.
Børnestævne d. 9. :l 11. juni.
Sommerdans d. 12. juni.
Skovtur d. 24. juni.
Sommerdans d. 3. juli.
Landsstævne i Køge d. 17. :l 22. juli.
Sommerdans d. 7. august.
75-års jubilæum d. 9. september.
Husk at notere arrangementerne i kalenderen.
Alle er velkomne Fl disse arrangementer – også passive medlemmer.

Kontingenter for sæsonen 2016/17.

Dansere på mandagsholdet
Baldansere 2 onsdage hver mdr.
Passive medlemmer

650 kr. årligt
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

Dans i minibyen.
Den 14. august var vi i minibyen og danse.
Selvom vejret var lidt overskyet holdt det tørvejr, så det var rig:gt
behageligt at danse, da vi jo selvfølgelig havde vores ﬂoXe dragter på.
Vi startede med at spise, da vi som sædvanligt havde fået udleveret
spisebilleXer, så der kunne frit vælges mellem pølser og kartoﬀelsalat
eller grillede revelsben.
Grete havde valgt nogle danse som vi har danset om mandagene, så på
trods af det lidt ujævne græs, gik det vistnok rimeligt.
Vi sluXede af med at byde publikum op :l den sidste familiedans, hvilket
var en succes.
Man kunne jo så bare ønske at de også gad komme mandage eller
onsdage.
Bente.

EKerlysning !
Vi har modtaget en indbetaling Fl foreningen d.17.08.2016 på 250,00 kr.
Desværre er der ingen oplysning om, hvem der har indbetalt beløbet.
Jeg har kontaktet Danske Bank ang. afsender, men de kan kun oplyse at
beløbet er indbetalt i Køge.
Håber at vi på denne måde kan få beløbet anbragt på det reXe sted.
Venlig hilsen
Hanne Benfeldt.

BLADUDVALGET ØNSKER ALLE EN GOD JUL

OG ET GODT NYTÅR

