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HERMED ØNSKES I ALLE EN GOD JUL.

Bestyrelsen.
Formand.

Øvrige medlemmer.

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).

Gudrun Kyhse
Padborgvej 51
4600 Køge
Tlf.: 56 65 89 08
Mobil: 21 79 69 36
E-mail: kyhse@mail.dk

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.
Lone Nielsen
Nordskovvej 4
4681 Herfølge
Mobil: 24 67 04 74
E-mail: lonenielsen57@live.dk
(kontakt til Skorstenskrog og presse,
referater, print af Reprisen ).

Randi Bonderup Dam – Jensen
Ravnsborgvej 129
4600 Køge
Tlf.: 22 54 31 30
(kontakt til hjemmeside, fanebærer).
E-mail: randi_bonderup@hotmail.com
Steen Olsen
Strandgården 14
2680 Solrød Strand
Tlf.: 51 15 21 17
E-mail: hb-so@hotmail.com

Suppleanter.
Solveig Ladefoged
Boholtevej 7, 2th.
4600 Køge
Tlf.: 56 66 31 15
Mobil: 28 56 43 60
Bente Schmidt
Vibevej 17
4600 Køge
Tlf.: 56 66 31 15
Mobil: 24 26 34 48.
E-mail: be.ch.schmidt@gmail.com

Udvalgene.
Ledere.
Grete Hansen, Hyldevej 2, 2680 Solrød Strand 71
pgh@adr.dk
Jonna Christensen, Toften 6, Magleby, 4672 Klippinge
jonna4672@gmail.com
Randi Bonderup Dam-Jensen, Ravnsborgvej 129, 4600 Køge
randi_bonderup@hotmail.com

Tlf.: 56 14 22 71
Tlf.: 56 57 80 74
Mob.: 20 43 26 52
Tlf.: 22 54 31 30

Spillemænd.
Kurt Jensen, Blommevænget 3, Ølby Lyng, 4600 Køge
juku@jensen.mail.dk
Annelise Jensen, Egernets Kvarter 3, 4623 Lille Skensved
egernets@gmail.com
Roman Christophersen, Ågården 36 2th, 2635 Ishøj
romannichris@hotmail.com
Knud Larsen, Åkandevej 46, 4600 Køge
46klon@mail.dk
Kjeld Sørensen, Præstemarksvej 12, 4000 Roskilde
028aek@gmail.com
Per Knudsen, Åkandevej 44, 4600 Køge

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 Køge

Reprisen.
Jørn Nielsen, Nordskovvej 4, Ringsbjerg, 4681 Herfølge
nordskovvej4@webspeed.dk

Tlf.: 56 65 42 88
Mob.: 26 97 81 54
Tlf.: 43 73 34 78
Mob: 61 11 88 12
Tlf.: 56 65 33 28
Tlf.: 44 36 92 99
Tlf.: 56 65 48 84
Mob: 24 61 54 27

Tlf.: 24 67 04 74
Tlf.: 56 14 20 45
Mob: 30 61 43 36
Tlf.: 56 65 35 72
Mob.: 24 22 65 72

Tlf.: 25 56 35 08

Hjemmeside.
Louise Bonderup Dam-Jensen
louisebonderupdamjensen@gmail.com
Køge Folkedanserforening: www.koegefolkedansere.dk

Tlf.:31 22 87 52

Formandens Hjørne.
Vi er kommet godt i gang med den nye
sæson.
Det er dejligt at se jer alle igen efter en lang
sommerferie.
Vi har også fået nogle få nye medlemmer – hjertelig velkommen.
Bestyrelsen.
Foreningens bestyrelse har efterhånden arbejdet sammen i
længere tid, hvilket betyder at vi alle kender vores
arbejdsopgaver. Derfor går alting så smidigt når der skal bestilles
lokaler og laves aftaler med ledere og spillemænd, sættes borde
op, arrangeres mad m.m., og alt det kedelige når der skal ryddes
op bagefter.
Jeg vil gerne sige tak til jer alle for den store indsats i gør.
Det er et kæmpe privilegium at arbejde sammen med jer.
Tak.
Også en kæmpe tak til alle jer medlemmer der støtter op om
foreningens arbejde.
Jeg glæder mig altid til at være sammen med jer, for I er altid så
positive.
Og hermed en glædelig jul og et godt nytår til foreningens
bestyrelse, alle medlemmerne – aktive som passive.
Glædelig Jul.

HUSKAT!
På vores legestue d. 3. oktober blev vi inviteret til fest i
Hillerød d. 23. januar fra kl. 12.30 til 17.00.
Og det er ikke bare en hvilken som helst fest – HoOF
fylder nemlig 85.
Vi håber at rigtig mange vil være med til at fejre dem.
Noter dagen i jeres kalender.
Af hensyn til mad m.m. kommer der en tilmeldingsliste rundt, det koster
200 kr. for slagterens buffet, vin, kaffe og kage.
Festen er på Hillerød Vest skolen, Teglværksvej 19.
I skal selv medbringe tallerkner, bestik, glas, kop og sangbog.

Jubilææææum!
Det er helt vildt at tænke på at vores forening bliver
75 år i 2017, men den er god nok.
Det skal naturligvis fejres.
Vi skal naturligvis have en kæmpe fest – klart.
Kurt har opfordret jer til gå tilbage i jeres gemmer og finde sange frem,
som er skrevet i årenes løb. Vil I sende/give dem til Kurt, som vil samle
dem sammen.
Jeg vil også gerne bede jer gå tilbage i jeres hukommelser og finde nogle
gode historier frem, gerne personlige oplevelser. Det kan være hændelser
i foreningen, eller i forbindelse med rejser eller stævner osv.
Jeg kan bruge nye som gamle historier/anekdoter/fortællinger.
I kan give det til mig skrevet på maskine eller i hånden. Eller I kan bare
give mig en mundtlig beretning. Mange af vores ældre medlemmer må
have en masse at fortælle.
Jeg håber, at I vil hjælpe os med at beskrive foreningens historie gennem
sange og fortællinger.
Tak for hjælpen.
Hilsen Bent.

Trykning er sponseret af Køge Museum.

Hans Peder Ridder.
Vi var rigtig mange der mødtes d. 11. november i
Bjæverskov Kirke for at tage afsked med Hans Peder.
Han døde efter et langt og aktivt liv 91 år gammel.
Hans Peder mødte sin Inge til et arrangement med folkedans i
Kalundborg helt tilbage i 1940’erne, og de har holdt sammen siden.
Folkedansen er forblevet et fast punkt i deres liv, og vi har haft
fornøjelsen af Inge og Hans Peders medlemskab i foreningen, så længe
nogen kan huske tilbage.
Hans Peder var et stort aktiv for foreningen og var meget vellidt.
Hans Peder var hele livet meget aktiv.
Så sent som dagen før hans død var han ude at gå tur på Duehusvej.
Vi vil savne dig Hans Peder.
Æret være dit minde.

Høstlegestuen.
Søndre Skole danner en rigtig god ramme vores fester.
Til vores høstlegestue d. 3. oktober var vi over 50 medlemmer der nød
den gode mad fra Hannes Herligheder, og dansen til vores dygtige
spillemænd.
En kæmpe tak til Jonna for at have arrangeret spillemandskoncerten.
Det er utroligt at du stadig kan finde på nye temaer, vi glæder os
allerede til næste år.
Spillemandskoncerten betyder også, at vi har et dejligt stort orkester til
legestuen, så vores dygtige instruktører havde ikke besvær med at få fyldt
dansegulvet op.
Alt i alt en dejlig dag med alle de elementer en god fest skal have – god
musik, dygtige danseledere, pragtfuld mad og en masse dejlige dansere
fra Stevns, Hillerød og naturligvis fra vores egen forening.
Tak for en dejlig fest – bestyrelsen.

Opvisninger.

Køge Folkedanserforening
har givet tre opvisninger.
Den første var i august i
Kjøge Miniby i anledning af
deres jubilæum.
Her dansede 2 kvadriller.
En fin opvisning i dragter.

1. oktober gav 1 kvadrille i dragt opvisning på Nørremarkens Plejehjem,
hvor både beboere, personale og dansere havde det hyggeligt.

1. november havde Dansk Røde Kors arrangeret en mangfoldighedsfest
for flygtninge fra Syrien og Eritrea.
Køge Folkedanserforening blev inviteret til at komme og vise dansk
folkedans i flotte danske dragter.

Hvad der gemte sig inderst inde.
På dette års dragtdag havde Folkedans Danmark Region Sjællands
dragtudvalg lånt Køge Arkivernes læsesal på Køge Museum.
Her blandt reoler med bøger om livet i Køge gennem flere hundrede år
blev der stillet en lille udstilling om undertøj gennem tiden.
Her kunne man bl. a. se uldent hjemmestrikkede lange underbukser og
sågar en ulden Combinakon (forløberen for bodystocking) strikket i
ribstrikning på tykke pinde.
På reoler og giner hang særke og skjorter med fint broderi og
underskørter og over disken lå trusser med lodden vrang, underkjoler og
meget mere.
Udstillingen blev pænt besøgt af både folkedansere og "almindelige"
mennesker, der så på de fine ting og fik en god snak med dragtudvalgets
medlemmer.
Lone.

Kontingenter for sæsonen 2015/16.

Dansere på mandagsholdet
Dansere på onsdagsholdet
Dansere på begge hold
Juniorer – fra 13 til 25 år
Passive medlemmer

650 kr. årligt
750 kr. årligt
850 kr. årligt
275 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 til kassereren, hvis I ændrer adresse, tlf. nr. eller
e-mailadresse.
Foreningens kontonummer i Danske Bank:
Reg.nr.: 1551
Kontonr.: 6575293

Køge Folkedanserforening.
Arrangementskalender.

2015
• Juleafslutning d. 14. december – mandagsholdet.
• Juleafslutning d. 16 december – onsdagsholdet.
2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Første dans, mandagsholdet d. 4. januar.
Første dans, onsdagsholdet d. 6. januar.
Tur til Hillerød d. 23. januar.
Generalforsamling d. 30. marts.
Sidste dans, mandagsholdet d. 4. april.
Sidste dans, onsdagsholdet 6. april.
Afslutningsfest d. 9. april.
Sommerdans 2. maj, 6. juni, 4. juli og 1. august (foreløbige datoer).
Skovtur (rododendrontur til Zen Garden) d. 21. maj (foreløbig dato).

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

