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Rigtig god sommer til alle. 



                 

           Bestyrelsen. 

 

 

Formand. 
Mona Hansen                                                                               

Horsevej 27 

4600 Køge 

Mobil: 28 96 57 12 

E-mail: mona.hamoni@gmail.com  

(kontakt til ledere og spillemænd). 

 

Næstformand. 
Dorthe Nielsen 

Søsvinget 156 

4600 Køge 

Tlf.: 30 29 72 43 

 

Kasserer. 
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). 

 

Sekretær. 
Bente Schmidt 

Vibevej 17 

4600 Køge 

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 

Mobil: 28 56 43 60 

 

Marianne Haim 

Nørrehegnet 4 

4600 Køge 

Tlf.: 55 73 85 42 

Mobil: 40 87 85 42 

 

Suppleanter. 
Hanne Hansen  
Kanderødvej 5 
 4682 Tureby                   
Tlf.: 56 14 20 45 
Mob:  30 61 43 36 
hannelisehansen@icloud.com  
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Udvalgene. 
 

Ledere. 
Grete Hansen, Hyldevej 2, 2680 Solrød Strand 71                   

gph@dukamail.dk                                                                              Mob.: 21 28 22 71 

 

Jonna Christensen, Toften 6, Magleby, 4672 Klippinge                   

jonna4672@gmail.com                  Mob.: 20 43 26 52 
 

Spillemænd. 
Kurt Jensen, Blommevænget 3, Ølby Lyng, 4600 Køge                 Tlf.: 56 65 42 88 

juku@jensen.mail.dk 

Annelise Jensen, Egernets Kvarter 3, 4623 Lille Skensved               Mob.: 26 97 81 54 

egernets@gmail.com  

Knud Larsen, Åkandevej 46, 4600 Køge                   Tlf.: 56 65 33 28 

46klon@mail.dk                                                                                 Mob.: 24 61 54 27 

 

Dragtudvalget. 
Lone Nielsen, Nordskovvej 4, Ringsbjerg, 4681 Herfølge                  Tlf.: 24 67 04 76 

lonenielsen57@live.dk    

Hanne Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby                   Tlf.: 56 14 20 45 

hannelisehansen@icloud.com                    Mob.: 30 61 43 36 

Inge Frederiksen, Steensvej 11, 4600                                                  Mob.: 24 22 65 72 

Steensvej11@mail.dk        

 

Reprisen. 
Jørn Nielsen, Nordskovvej 4, Ringsbjerg, 4681 Herfølge                  Tlf.: 25 56 35 08 

nordskovvej4@webspeed.dk 

Lone Nielsen, tryk                   Mob: 24 67 04 76 

lonenielsen57@live.dk 

 

Fanebærer. 
Randi Bonderup Dam Jensen                   Mob.: 2254 3130 

randi_bonderup@hotmail.com  

 

Hjemmeside. 
Marianne Piil                  Mob.: 30 82 84 50 

morpiil@piil-gruppen.dk  

 

  Køge Folkedanserforening:  www.koegefolkedansere.dk , her finder I foreningens 

faste informationer og kontaktinformationer, invitationer, billeder m.m.m. 
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Formandens hjørne. 
 

  Kære alle - som i ved havde vi generalforsamling den 21. 
marts.  
  Det var godt at se så mange medlemmer, tak for det.  

  Hanne og Steen stoppede i bestyrelsen.  
  Stor tak for det store arbejde I har lagt i bestyrelsen.  
  Hanne som kasserer i 16 år og Steen som medlem i 8 år. Det er rigtig 
godt gået mange tak.  
  Det betød at vi fik en ny kasserer i Bent, som gik af som formand og jeg 
blev ny formand.  
  Heldigvis har vi fået nyt medlem, Hanne H. som suppleant og Dorthe og 
Marianne er trådt ind i bestyrelsen. 
  Sæsonen sluttede med fest den 14 april.  
  En fin måde at slutte dansesæsonen på, en rigtig god aften, men vi ses 
også til sommerdans som er godt besøgt.  
  Tak for det. 
  Skovturen gik igen til Gaardbohaven i Tyvelse.  
  En rigtig fin tur og en flot have selv om vi godt kunne se at den manglede 
vand.  
  Det er et kæmpe arbejde Anne og Poul lægger i deres have, men som 
Anne sagde i er jo i haven altid. 
  Vi har også igen i år med i kirken Valdemarsdag, hvor der blev uddelt 3 
faner, en fint aften. 
  Vi ses igen til september.  
  Mandagsholdet fortsætter som vanligt med start den 3. september.  
  Onsdagsholdet fortsætter med baldanse hver 14 dag og med start den 
12 september men for begge hold er det nu i Ølby Centret 55 vi skal 
danse. 
  Nu glæder jeg mig til at se jer alle når den ny dansesæson går i gang til 
september.  
                          

Mange hilsner Mona. 
 



Referat generalforsamling den 21-3-2018 
 

1. Efter Bent havde budt velkommen blev Jonna valgt som dirigent. 

Jonna bekræfter at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og at 20 

medlemmer var mødt op og dermed beslutningsdygtig. 

2. Formandens beretning står i Reprisen, sagde bl.a. det havde været 

et  begivenhedsrigt år med 3 store arrangementer.                        

Først børnestævne, med ca. 100 børn, der havde et par festlige dage 

og hvor der var et overskud på over 9 tusinde kroner.              

Derefter KØST, hvor overskuddet var 11,524 kr. til hver af de 2 

foreninger.                                                                                                    

Til sidst vores 75 års jubilæum, som blev holdt i Jersie 

forsamlingshus.                                                                                          

Der blev også afholdt en sangaften, hvor nogle af de hjemme 

komponerede sange blev sunget.                                                          

Der er 80 medlemmer.                                                                               

1/5 del er passive, 2 ledere, 3 spillemænd,  3 i dragtudvalget ,  Lone 

og  Jørn  som der laver Reprisen, og Marianne klarer hjemmesiden.  

I løbet af året 2017 blev der afholdt ca. 9 bestyrelsesmøder. 

3. Dragtudvalget har haft travlt, da mange dragter skulle gøres klar til 

stævnet, og medlemmer hjælper med egne dragter, og en rigtig fin 

udstilling gøres klar.  

4. Da Hanne var syg  var det Bent der aflagde beretning om 

regnskabet, der kan læses i Reprisen.                                                 

Tage spørger hvorfor der er overskud på baldans.                             

Det er bl.a. på grund at der ingen udgift er til spillemænd, da der 

bruges CD musik. 

Regnskab  for Walborg Schwartzbach`s  står i Reprisen, men da  Kurt  

Jensen fik meddelelse om, at der på grund af nye regler af 



værdipapirer for firmaer og foreninger, vil blive trukket  ca 1000 kr. 

årligt, ville det betyde at formuen hurtigt blev spist op, derfor var 

der enighed om at hæve beløbet og sætte pengene på en anden 

konto mærket WS. 

5.       Kontingent bliver uændret ( se Reprisen ) men vil dog blive nedsat 

           på baldansholdet. 

6.       Budget år 2019  ( Reprisen). 
           Jonna og Grethe gør opmærksom på at leder udgift er forkert, da 
           lønudgiften  kun er 6,500 til deling  til begge.                                               
           Der skal kigges på budgettet igen. 
 
7.        Ingen. 
 
8.        A.   Da Hanne Benfeldt ikke modtager genvalg som kasserer skal ny            
                  findes.                                                                                                                  
                  Der er ikke ligefrem kø til jobbet.                                                 
                  Resultatet bliver at Bent Hansen  trækker sig som formand og      
                  bliver kassere.                                                                                         
                  Mona  Hansen  bliver ny formand. 
            B.   Genvalg. 
            C.   Steen Olsen  modtager ikke valg -  Marianne Haim vælges. 
            D.   Genvalg. 
            E.    Hanne Hansen. 
            F.    Genvalg. 
            G.   Revisor Kurt Jensen modtager ikke valg -  Grethe Hansen    
                   vælges. 
            H.   Revisorsuppleant: Bente Jensen. 
            I.     Genvalg. 
     
                   Dragtudvalg  alle genvalg. 
 



 
9. Evt.     
Bent siger tak til leder og spillemænd for deres store tålmodighed, Lone 
og Jørn takkes for deres arbejde med Reprisen.  
De får et par flasker rødvin. Det samme får Marianne for arbejdet med 
hjemmesiden. 
Hanne og Steen vil også få et par flasker hvidvin for mange års arbejde i 
bestyrelsen og som kasserer.  
 
 

Skovturen  i år vil gå enten til gårdbohaven  hvor vi før har været, eller 
også Sejltur på Skælskør Fjord, det skal drøftes på næste møde. 
   
Jonna  siger tak og lukker generalforsamlingen, slutter med HURRA for 
Køge folkedanserforening og en sang. 
 
 
 
 
 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

Trykningen er sponseret af Køge Museum. 

 

 

 



Afsked med Esther Jensen. 
 
  Vi har den. 20. juli taget afsked med Esther fra Herfølge Kirke. 
  Esther var en af foreningens store ildsjæle, som danseleder og i 
bestyrelsen, og stod i forreste række når der skulle laves  sjove indslag 
ved foreningens arrangementer. 
  Esther var den der startede ældreholdet i 1991 og var formand sidst i 
halvfemserne. 
  Esther har ikke danset de seneste år men vil være husket af mange. 
  Tak til Esther for rigtig gode minder. 
                                           

Æret være Esthers minde. 
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Afsked. 
  Den 4 juli blev Eva Jacobsen bisat fra Ejby Kirke. 
  Eva døde efter flere års sygdom.  
  Eva og Arne dansede gennem de sidste 10 – 15 år folkedans i vores 
forening, efter de var flyttet til hertil fra Jylland.  
  Det var godt et have dem i vores forening. 
  Eva var også med i bestyrelsen i fire år. Der lærte jeg Eva at kende som 
en arbejdsom og hjælpsom person som vi var glade for. 
  Arne har vi stadig i vores midte, og håber du nu for bedre tid til dansen. 
                                       

Æret være Evas minde. 
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Afslutningsfest lørdag den 14 april. 
 

  Til afslutningsfesten 14. april var vi 38.  
  Vi havde da gerne set lidt flere, men åbenbart svært at få medlemmerne 
til at møde op.  
  Næste gang vil vi prøve at holde vores arrangementer om 
eftermiddagen. Måske det kan lokke flere til at komme. 
  Randi startede med at bære fanen ind, som hun altid klarer flot og er et 
højtideligt øjeblik. 
  For at ”køkkenet” kunne deltage lidt mere i festen, var menuen i år 
nogle lækker platter.  Maden fin og stemningen høj. 
  Mandagsholdet lagde ud med at vise hvad vi havde beskæftiget os med i 
den forløbne sæson, derefter var det onsdagsholdets tur, som danser 
baldanse, der viste deres færdigheder. Alt gik fint og flot. 
  Derefter var der legestue med Grete og Jonna.  
  Musik Annelise og Kurt.  
  Efter kaffepausen, med jordbærtærte  til, igen tid til lidt dans, inden  
Mona takkede af for en god og festlig dag.   
  Fanen bæres ud af vores fanebærer 
                                         

Bente. 
 
 

 



Skovturen  den 16/6-2018. 
 

  Ja, skovture kan jo være så meget forskellige, men vi er nu lige kommet 
hjem efter en dejlig tur til Gaardbohaven i Tyvelse ved Slagelse. 
  Nogle havde været der før og nød genkendelsen af den store 
spændende have og gensynet med Anna og Poul Gaardbo.  
  Vi var også nogle ”nye”, som fik os en dejlig oplevelse.  
  Sikken en velkomst.  
  Ægteparret kom ud og viste buschaufføren, hvor bussen kunne holde.  
  Vi kom lige til døren, og haven, hvor de hilste på hver af os og bød 
velkommen. 
  Efter hyggelig spisning af den medbragte frokost med øl, vand og Hannes 
hjemmelavede snaps, gik vi i mindre grupper rundt på havens mange 
stier.  
  Stedet var imponerende velholdt af de to haveglade mennesker.  
  Tørken kunne ikke undgå at have sat sit præg, men frodig var den 
alligevel.  
  Vi sluttede af med at drikke kaffe og nyde Hannes rabarberkage ved 
mindre borde i haven. 
  Vi havde, både ud og hjem, en fin bustur.  
  Snakken gik  hyggeligt og vi nød, at have en god chauffør til at køre os 
hjem. 
 

Marianne. 
 
 

 
 

 



Falun. 
 
  For Hanne og mig drejer Nordlek-stævnerne først og fremmest om at få 
lejlighed til at besøge forskellige nordiske lande, sammen med gode 
venner fra foreningen.  
  Vi møder også mange folkedansere fra resten af Danmark og fra de 
andre nordiske lande.  
  Det var en helt fantastisk uge.  
  Vi får da også danset lidt, men nok mest når vi har lejlighed til slutte os 
til en af de danske legestuer.  
  Vi er nok lidt mere tilbageholdende, når det drejer sig om danse fra de 
øvrige nordiske lande – de kommer ikke så nemt. 
 
  I år var vi sammen med Mona og Inge, og Monas to søstre fra 
Svendborg, Gerda og Else.  
  Vejret artede sig fint hele ugen med en lille byge fredag.  
  I alt var det nok mest til den varme side, men det kender vi jo her 
hjemme fra.  
  Det var nu varmt at være i dragt på åbningsdagen, ved Danmarks 
opvisning og på optoget ved afslutningen.  
  Vi skal nu ikke klage og i stedet fokusere på det positive.  
 
  Den danske opvisning fik stor ros, og alle vi talte med syntes, at den var 
flot.  
  Det var en dejlig oplevelse at være med.  
  De danske hold gjorde det rigtig godt, idet Danseben vandt  
holdkonkurrencen, og Sprouts blev nummer to.  
  Carsten og Mette vandt konkurrencen for par. Så bliver det vist ikke 
meget bedre – hvem bryder sig om VM i fodbold.  
  Hvem vandt egentlig.  
  Vi var så heldige, at vi også så Folk Danes optræde i den store hal, de er 
bare SÅ gode.  
  Vi var også med i optoget lørdag eftermiddag. Der er ikke tvivl om at 
Køges fane var den smukkeste fane i optoget.  



  Godt med vand og dejlig spillemandsmusik fik os frelst gennem de to 
kilometer.     
 
  Maden var rigtig god, så for mit vedkommende blev det et to kilos 
stævne.   
 
  Jeg vil gerne sige tak til de andre fem på vores hold, det var hyggeligt at 
være sammen med jer.  
 

Hilsen Bent. 
 
NB – om tre år er der stævne i Tampere i Finland, jeg håber vi kan lave et 
køgehold igen.    
  
    
 

 
   
 



 

  
Køge Folkedanserforening inviterer til Legestue d. 

13. oktober, 2018. 
 
  I 2017 havde vi ikke høstlegestue, da vi havde så mange andre 
aktiviteter den sommer – børnestævne, landsstævne og ikke mindst 
fejring af vores 75-års jubilæum.  
  Vi vil gerne genoptage høstlegestuen, og vi håber, at I vil være med til 
at gøre det en succes.  

 
  Det sker i Aulaen på Søndre Skole. 
  Vi starter kl. 12.30 og slutter kl. 17.00.  
  Vi starter med at spise frokost (smørrebrød). 
  Derefter er der dans til kl. 17.00 – kun afbrudt af 
kaffen. 
 

Øl og vand kan købes.   
Medbring selv service og bestik. 

 
  Det hele koster kun kr. 125.  
  Tilmelding til behansen2@hotmail.com eller tlf. 
2213 6172 
 

Hilsen Bestyrelsen. 

mailto:behansen2@hotmail.com


Kontingenter for sæsonen 2018/2019: 

 

Dansere på mandagsholdet  650 kr. årligt 

Dansere på onsdagsholdet  275 kr. årligt 

 

Passive medlemmer  250 kr. årligt 

 

Kontingentet betales på én gang i september. 

Foreningens konto i Danske Bank:  reg.1551  kontonummer: 6575293 

 

Dragtleje    Voksne 

Leje i week-end og enkelte   80 kr. 

Dage (også til privat brug) 

Længere perioder, f.eks. til  160 kr. 

Landsstævner eller udlandsrejser 

Besøg i nordiske venskabsbyer 120 kr. 

 

Dragtudvalget henstiller, at man ikke anbringer nåle, emblemer 

eller lignende i båndene. 

 

 



Køge Folkedanserforening. 
 

Arrangementskalender. 
 

2018-2019 
 

Sommerdans  mandag 6. august. 
Opvisning i Minibyen den 11. august. 
Første mandagsdans efter sommerferien d. 3. september i Ølby Centeret. 
Baldans starter onsdag  12. september nu også i Ølby Centeret. 
Legestue 13. oktober kl.12.30 i Ølby  Center. 
Juleafslutning mandag den 17.december. 
Juleafslutning onsdag  den 19. december. 
Første dansedag 2019 mandag 7. januar. 
Og                                   onsdag den 9. januar. 
Afslutningslegestue lørdag den 30. marts. 
 
Husk at notere arrangementerne i  kalenderen. 
 
Alle er velkomne til arrangementerne – også passive medlemmer. 
 
Der kommer nærmere information på dansedagene. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Trykningen er sponseret af Køge Museum. 
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