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Glædelig jul og godt nytår

Bestyrelsen.

Formand.

Øvrige medlemmer.

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

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

Næstformand.

Solveig Ladefoged
Boholtevej 7, 2th.
4600 Køge
Mobil: 28 56 43 60

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)

Marianne Haim
Nørrehegnet 4
4600 Køge
Tlf.: 55 73 85 42
Mobil: 40 87 85 42
E-mail: famhaim@dadlnet.net

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

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
juku@jensen.mail.dk
Annelise Jensen, Egernets Kvarter 3, 4623 Lille Skensved
egernets@gmail.com
Knud Larsen, Åkandevej 46, 4600 Køge
46klon@mail.dk

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

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

Tlf.: 21 57 00 12
Tlf.: 56 14 20 45
Mob.: 30 61 43 36
Mob.: 24 22 65 72

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 76

Fanebærer.
Randi Bonderup Dam Jensen
randi_bonderup@hotmail.com

Mob.: 2254 3130

Hjemmeside.
Marianne Piil
morpiil@piil-gruppen.dk

Mob.: 30 82 84 50

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

Formandens hjørne.
Kære alle så kom vi godt i gang med den nye sæson.
På mandags holdet er der ca. 3 kvadriller, og jeg glæder mig hver
mandag til at komme til dans hvor vi heldigvis stadig har Grete som leder
og Annelise, Kurt og Knud som spillemænd altid med godt humør.
Desværre en kvadrille mindre end sidste år.
Hver anden onsdag er vi til baldans under Jonnas kyndig ledelse og CDmusik 2 kvadriller.
Det går rigtig godt.
Den 13. oktober havde vi efterårs legestue med sommer vejr.
En rigtig hyggelig eftermiddag, med stor danse lyst, med Jonna og Grete
som leder, og musik af vore 3 hyggelige spillemænd og nød det gode
smørrebrød og de mange lagkager.
Med dette vil jeg ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt
nytår.
Kærlige hilsner - Mona.

Nyt fra Styrelsen.
Jeg tænkte, at det nok er en ide at orientere om Styrelsens arbejde i
Folkedans Danmark.
Så, hvis der ellers er noget at skrive om, laver jeg en orientering i
Reprisen.
Allerede den 1. september, deltog vi i et fællesmøde i Idrættens Hus
sammen med Sportsdanserne og andre.
Årsagen er at DIF ønsker at vi sammen skal skabe et fælles
danseforbund.
Det er vanskeligt, og der er mange kameler der skal sluges.
For eksempel skal der være enighed om
Vi har næsten samme antal medlemmer, men Sportsdanserne er dem,
der slæber medaljer hjem til Danmark.
Det bliver heller ikke ment at finde en aftale om økonomien, FD har en
pæn formue, som vi ikke bare vi
Pengene skal bruges til folkedansen.
Og hvad med kontingentet, hvordan skal det deles.
Det er ikke nemt, men vi kommer forhåbentlig i hus.
I slutningen af september var ca. 120 folkedansere til et frivilligseminar i
Varde.
Vi blev præsenteret for landsstævnet i 2019.
Det bliver et rigtig godt stævne, og jeg kan anbefale alle at tage der over.
Personligt glæder jeg mig også til at opleve området ved Varde, for
eksempel naturreservaterne ved Oksbøl og ved Blåvands Huk og
Skallingen.
Kom og vær med.
Styrelsen benyttede også lejligheden til at holde styrelsesmøde fredag
aften, og fællesmøde med Spillemandskredsen lørdag morgen.
Under Frivilligseminaret fik vi indlæg ude fra som handlede om medlems
fastholdelse, og hvordan man kan få nye medlemmer til foreningerne.

Det er vanskeligt, men godt med inspiration ude fra.
I weekenden d. 20. oktober, var vi nogle der deltog i et Nordlek møde i
Mølnlycke i Sverige.
Ud over de kedelige møder i Nordlek Rådet og i udvalgene, hørte vi om
kommende stævner i Mølnlycke (B&U), og på Åland.
Men først og fremmest om Nordlek i Tampere i Finland i 2021.
Finland er jo ikke et typisk ferieland, så vi glæder os til at få den
oplevelse med.
Her i weekenden den 3. november havde vi et Styrelsesmøde i Odense.
Vi har regionsformændene med hele lørdagen, men om søndagen er det
kun styrelsen der deltager.
Vi brugte megen tid på budgetter, arbejdsplaner og dagsorden til
årsmødet i 2019.
Det, der nok stod frem, var nok, at vi på årsmødet i 2019 skal ud og
skaffe 4 nye medlemmer til styrelsen, herunder en ny formand.
Det bliver ikke nemt, men hvis I kender nogen der kunne tænkes at gå
ind i arbejdet med at udvikle folkedansen, må I gerne give mig et praj.
Efterårshilsen fra Bent.

Kontingenter for sæsonen 2018/2019:
Dansere på mandagsholdet
Dansere på onsdagsholdet

650 kr. årligt.
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
Leje i week-end og enkelte dage
(også til privat brug)
Længere perioder, f.eks. til
landsstævner eller udlandsrejser
Besøg i nordiske venskabsbyer

Voksne
80 kr.

160 kr.
120 kr.

Dragtudvalget henstiller, at man ikke anbringer nåle, emblemer
eller lignende i båndene.

Jernbryllup.
Astrid og Eigil Hansen kunne den 5 juni fejrer deres jernbryllup.
De har danset folkedans mange år i Køge folkedanserforening.
Eigil var også i en periode fra 1960 -1966 formand.
I 1978 blev parret æresmedlemmer i foreningen.
Et forsinket men velment tillykke fra Køge Folkedanserforening.
Kærlig hilsen Køge folkedansere.

Guldbryllup.
Som mange af jer sikkert er bekendt, fejrede Hanne og Bent guldbryllup
den 17 august.
Vejret var skønt og mange gratulanter var mødt op.
Hanne og Bent er et travlt og aktivt ægtepar der bruger rigtig megen tid
og kræfter i Køge Folkedanserforening.
Bent har været formand siden 2005 til april 2018.
Det sidste store projekt som formand var ved landsstævnet sidste år.
Vi var mange der var glade for Bents` store arbejde ved KØST 2017.
Som nu kasserer er det bl.a. pengekassen han skal holde styr på,
foruden at Folkedans Danmark også har bud efter ham.
Hanne er en dygtig og erfaren dame i dragtudvalget, ved alt hvad der er
værd at vide om dragter.
Hun deltager i mange kursus som FD afholder.
Medlemmer kan møde op ude bag skorstenen, hvis de skal have hjælp til
omforandringer af dragter eller andet.
Kære Hanne og Bent, vi håber I havde en rigtig dejlig og festlig
guldbryllupsdag.
Vi ønsker jer mange gode år fremover.
Kærlig hilsen Køge folkedansere.

Diamantbryllup.
June og Kurt kunne den 13 september fejrer 60 års bryllupsdag, hvilket
er svært at forstå, når man ser hvor raske og aktive I er.
Begge er mangeårige trofaste medlemmer i foreningen.
Kurt er vores dygtige og undværlige spillemand hver mandag.
Foruden også revisor mange år i foreningen.
Om mandagen må June så finde anden dansepartner, men onsdag kan
Kurt og June igen få mulighed til sammen at svinge sig i dansen.
Vi håber I har lyst og kræfter til forsat arrangement mange år fremover i
Køge folkedanserforening.
Kærlig hilsen Bestyrelsen.

Diamantbryllup.
Lørdag den 3. november fejrede Edith og Verner Mathiesen
diamantbryllup.
Et ægtepar som har danset folkedans i mange år.
De var unge mennesker da de blev medlemmer i foreningen i 1964 og
nu, 54 år senere, stadig hver mandag møder op til dans.
Godt gået.
I får stort tillykke med jeres 60 års bryllupsdag og ønsker at I fremover
må bevarer helbredet og danselysten i Køge folkedanserforening
Kærlighilsen Bestyrelsen.

Kære venner i Køge Folkedanserforening!
Hjertelig tak for jeres smukke hilsen med lykønskning til vores 90 års
fødselsdage.
Billedet, Danske Folkedanserdragter fra Als, minder os om alle de sjove
og gode oplevelser med og uden dragt, i lejet eller egen dragt til
landsstævner og daglig træning, samt festlig forlystelse på Søndre Skole
og Køge Gymnasium lige fra 1981 til jubilæet i fjor.
Inge Marie og Aage Møller Nielsen, Strøby.

Nordisk Dragtseminar 2018.
Mandag den 6. august lagde jeg min kuffert i bilen og kørte mod nord.
Foran ventede fem dage i selskab med dragtinteresserede fra hele norden
på Helenekilde Feriecenter i Nordsjælland.
Nordisk Dragtseminar afholdes hver tredje år på skift i de nordiske
lande.
Jeg var med første gang i Skælskør i 2006, og har været så heldig, at
komme med hver gang siden, så jeg har både været i Island, Sverige,
Norge og Finland. Hver seminar har et emne.
I år var det så igen Folkedans Danmarks tur til at afholde seminar, og
emnet var stik.
Vel ankommet til Helenekilde Feriecenter fik jeg udleveret nøglen til et
hyggeligt værelse med hems, som jeg skulle dele med to andre.
Allerede kl. 15 var første forelæsning.
Konservator Maj Ringaard fra Nationalmuseet fortalte om historisk strik i
norden. Lisbet Green fra Folkedans Danmark fortalte om strikkede
stjerner i nattrøjer.
Om aftenen var der guidet vandretur til Helenekilde eller
Sandflugtsmonumentet.
Jeg havde valgt Helenekilde.
Vi havde en god guide, der fortalte historien om kvinden Helene, der
blev dræbt i Sverige, kastet i vandet og drev til Tisvilde, hvor en kilde
sprang.
Han fortalte også flere gode historier og anekdoter under vejs.
De næste dage gik med forelæsninger og pauser, der kunne bruges til et
besøg på minimessen, hvor de deltagende lande havde salgsboder,
udstillinger, hvor der kunne ses gamle dragtdele fra norden, en rask
vandretur eller en forfriskende tur i vandet.
Forelæsningerne var spændende og gav et indblik i andre landes
dragtkultur.

Vi hørte om bl.a. om norske lusekofter, svenske halvhandsker, islandsk
trøjer, finske strikkede dragtdele og kniplingsstrik fra Danmark.
D
S
C
Her kan deltagerne komme med korte indslag som fx præsentation af en
ny bog eller efterlysning af oplysninger om en dragtdel.
Tirsdag aften kunne deltagerne forsøge sig med andre landes strik som
strikket sål til islandske skindsko, flos fra Norge, tvebinding fra Sverige,
stjerner fra Danmark og frynsekant fra Finland.
Jeg var hoppet på den sidste.
Onsdag blev der tid til en tur rundt i Kongernes Nordsjælland, hvor vi
besøgte Nordmandsdalen ved Fredensborg Slot.
Frokosten spiste vi på restaurant Leonora ved Frederiksborg Slot efter en
gåtur gennem slotshaven. Kaffen fik vi på Ramløse Mølle, hvor de frivillige
tog imod os med frisklavet kaffe og nybagte boller.
Torsdag var festdag.
Efter formiddagens forelæsninger tog vi det pæne tøj på og blev kørt i
bus til Anisse Kirke, hvor der var spillemandskoncert. Efter koncerten var
der fotografering af alle deltagerne samlet og landevis. Og i år var
Færøerne også repræsenteret med en deltager.
Jeg tror, at det er første gang, at de har været repræsenteret i de år, jeg
har været med.
Spillemændene tog med til Helenekilde Feriecenter, hvor de spillede
under festmiddagen.
Formanden fra Folkedans Danmark var kommet fra Jylland for at deltage
og holde tale.
Alle deltagerlandene takkede for et godt seminar, og vi havde en rigtig
hyggelig aften.
Næste dag var sidste dag, og efter endnu et par forelæsninger tog vi
afsked med gamle og nye venner.
Jeg kørte sydpå igen med hovedet fuld af ny viden, nye indtryk og
minder om endnu et godt seminar.
Lone.

Høstlegestue 13 oktober
Til vores høstfest i år kom der et par og fyrre.
Det var flere end der plejer at komme.
Måske fordi vi havde flyttet tidspunktet til om eftermiddagen.
God ide at fastholde det.
Gæsterne kunne sætte sig til smukke borde, pyntet i efterårsfarver.
Vore ledere og spillemænd bød op til dans inden maden, som i år var
lækkert smørrebrød, som gjorde køkkentjansen dejlig nem.
Køkkenet på skolen hører ikke til det mest veludstyret, hvis der skal
serveres en større buffet, da der kun er en elkedel og en kaffemaskine,
hvilket altid får mig til at tænke på monologen "Enlig Far" med Jørgen
Ryg, der kun havde en kam, et tin askebæger og et par netunderbukser da
han skulle lave mad til sønnens fødselsdag.
Nå, men det var en lille sidebemærkning.
Efter et par timers dans, var der kaffe med lagkager i alle variationer,
derefter igen dans, inden Mona kunne sige tak og farvel for en hyggelig
eftermiddag
Bente.

Køge Folkedanserforening.
Arrangementskalender.
December 2018 og 2019.
Juleafslutning mandag den 17.december.
Juleafslutning onsdag den 19. december.
Første dansedag 2019 mandag 7. januar
Og onsdag den 9. januar.
Generalforsamling onsdag den 20. marts.
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.

Trykninger er sponseret af Køge Museum.

REDAKTØREN ØNSKER ALLE
EN GLÆDELIG JUL

OG ET GODT
NYTÅR

