Bestyrelsen.

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

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

Næstformand.
Dorthe Nielsen
Søsvinget 156
4600 Køge
Tlf.: 30 29 72 43
E-mail: adorthenielsen@gmail.com

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

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.dk
Suppleanter.
Hanne Hansen
Kanderødvej 5
4682 Tureby
Tlf.: 56 14 20 45
Mob: 30 61 43 36
hannelisehansen@icloud.com
Kirsten Holck,
Padborgvej 18,
4600 Køge.
Tlf.:40 63 74 71
20 80 84 30
E.mail: niels.holck@webspeed.dk

Udvalgene.
Ledere.
Grete Hansen, Hyldevej 2, 2680 Solrød Strand 71
E-mail: gph@dukamail.dk

Mob.: 21 28 22 71

Jonna Christensen, Toften 6, Magleby, 4672 Klippinge
E-mail: jonna4672@gmail.com

Mob.: 20 43 26 52

Spillemænd.
Kurt Jensen, Blommevænget 3, Ølby Lyng, 4600 Køge
E-mail: juku@jensen.mail.dk
Annelise Jensen, Egernets Kvarter 3, 4623 Lille Skensved
E-mail: egernets@gmail.com
Knud Larsen, Åkandevej 46, 4600 Køge
E-mail: 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
E-mail: lonenielsen57@live.dk
Hanne Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby
E-mail: hannelisehansen@icloud.com
Inge Frederiksen, Steensvej 11, 4600 Køge
E-mail: steensvej11@mail.dk

Tlf.: 24 67 04 76
Tlf.: 56 14 20 45
Mob.: 30 61 43 36
Mob.: 24 22 65 72

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

Tlf.: 25 56 35 08
Mob: 24 67 04 76

Fanebærer.
Randi Bonderup Dam Jensen
Mob.: 2254 3130
E-mail: randi_bonderup@hotmail.com (understreg mellem randi og bonderup)

Hjemmeside.
Marianne Piil
E-mail: morpiil@piil-gruppen.dk

Mob.: 30 82 84 50

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

Formandens hjørne.
Kære alle - som i ved havde vi generalforsamling den 25. marts, det var godt at se så mange
medlemmer tak for det.
Ved generalforsamlingen fik vi Kirsten Holck som ny suppleant, Kirsten har danset en del år
sammen med sin mand Niels. Velkommen i bestyrelsen Kirsten.
Sæsonen sluttede med fest den 30. marts, en fin måde at slutte dansesæsonen på en rigtig god
eftermiddag, men vi ses også til sommerdans hvor der igen er en del af vore dansere der har
fundet tid og lyst til at danse. Tak for det.
Skovturen gik i år til Sorø, hvor vi fik en rigtig god sejltur med Lille Claus i det dejligste sommervejr
Sejlturen tog en time, hvor vi spiste vores medbragte mad, og vi var også en tur i Klosterkirken,
inden turen gik til Gyrstinge Skovkro, hvor vi drak kaffe med lagkage til, en dejlig eftermiddag.
Valdemarsdag i år den 14. juni i Køge Kirke, der var tre faner igen i år og Randi og Zia var med i
København den 15. juni til den store flagdag på Dannebrogs 800 års dag.
Der har i år været Landsstævne i Varde. Vi var 6 fra Køge der deltog, det var et fint stævne.
Vi ses igen til september, hvor mandagsholdet har første dansedag den. 2. september igen i Ølby
Centret 55 og baldanse starter onsdag den 11. september hver 14 dag i ulige uger. I år bliver det
på Ellemarkskolen, i drengenes gymnastiksal Gymnasievej 10 – 20.
Vi har desværre også måttet sige farvel til 4 af vores medlemmer i dette år.
Æret være deres minde.
Nu glæder jeg mig til at se jer alle, når den ny dansesæson går i gang til september.
Mange hilsner Mona

Visit Vestsjælland 8. april 2019
Foreninger på Sjælland havde sagt ja tak til en inspirationstur, som blev afholdt på Kragerup Gods. Mona og
undertegnede deltog fra Køge folkedanserforening, for evt. at få ideer til nye kommende skovture.
Godsejeren, Birgitte Dinesen, startede med at byde velkommen i kviestalden til de mange, der var mødt op.
Hun fortalte lidt om godsets historie, som kan dateres helt tilbage til 1327. Selv er hun 8. generation. Hun
fortalte om godsets forvandling fra land/skovbrug til stort hotel med mange forskellige arrangementer og
stor klatrepark med net og tovbaner i park og skov.
Snart efter fik de forskellige udstillere lejlighed til en kort præsentation. Der var masser at vælge imellem:
lige fra kunstgalleri, museumsbesøg, naturpark, vingårde og meget andet, bl.a. sejltur på Sorø sø, som vi jo
allerede havde bestilt til dette års skovtur. Meget, kunne vi hurtigt se, var ikke lige velegnet for vores
medlemmer, herunder alenlange vandreture - og diverse akrobatiske kunster i trætoppene får vi vel næppe
mange af jer med på, men der var dog et par emner, som måske kan bruges næste år.
Så blev det efterhånden tid til frokost, som var rettet an i Vognporten (alle lokaler havde navn efter det, de
førhen var blevet brugt til). Der var nogle uheldige stakler, som ikke kunne købe drikkelse, da systemet til
dankort var gået i strejke. Vi der stadig har rigtige ”menneskepenge” var imidlertid mere heldige. De andre
fik dog lov at få gratis postevand.
Efter frokost var der rundvisning i hovedbygningen, hvor Direktøren og Godsejerinden hver havde et hold
og viste faciliteterne, der hvor gæsterne bliver serviceret. I kælderen lå Restaurant Blixen, der oprindelig
havde været en krybekælder, men nu var gravet fri, så den kunne huse spisende gæster. Restauranten var
opkaldt efter Karen Blixen, der var i slægt med godsejerinden.
Det var en god og interessant dag, som vi hen på eftermiddagen sagde farvel og tak til.
(Men nok et dyrt sted at gæste. En overnatning f.eks. koster 1100 kroner – uden morgenmad )
Bente

Skovturen den 22. juni.
Mel. Jeg en gård mig bygge vil.
Køge folkedans jo har
Skovtur juni, altid tar´
Sorø sø, vi ud at sejle
Klar og blå os i den spejle
”lille Calus”vi går ombord
Firetyve senior.
Mad og drikke pakkes ud
Alle fylder i sin bug
Natur og sejltur kan vi nyde
Inden vi fra båd skal bryde
Park og kirke så beser
Før igen er passager.
Gyrsting kro nu køres til
Alle har det store smil
Bussen tæt ved kro parkere
kaffe, kage de servere
Hurtigt klokken går mod fem
Det var tid at køre hjem.
Bente

Landsstævne Varde 2019
Fra 15 juli til 19 juli var vi en kvadrille folkedansere til landsstævne i Varde. Stævneåbningen foregik i
Arnbjerganlægget . Vi startede fra torvet og gik gennem byen med de flotte faner, og ditto folkedansere, i
samlet flok mod festpladsen. Her bød viceborgmesteren velkommen, efterfulgt af diverse danse, sang m.m.
Især dansegruppen Folk Danes høstede stort og velfortjent bifald.

En af dagene havde vi valgt en tur til Filsø og de tilsandede ege, ca. 6 km gennem den tilsandede skov, hvor
bl.a. flere hundrede år gamle ege blevet tildækket med flyvesand, så kun toppen af træerne stikker op
gennem sandet. Turen endte ved fugletårnet ved Fil sø , som er en af Danmarks største søer og rasteplads
for trækfugle. Der er konstateret 237 fuglearter ved Fil sø. Den dag, vi var der, så vi tusindvis af gæs.
Enkelte kunne i horisonten se stæreflokke danne ” sort sol ”. Nogle af landets største bestande af kronvildt
kan også ses her, dog ikke lige denne dag. (Ren eldorado for jægere, men det er fredet område. Det har
dyrene fundet ud af.) Skøn tur gennem vild natur sammen med en god og vidende guide, Merete Vigen.
Efter en klap sammen mad tog vi en lille tur til Henne Strand, hvor en kold øl blev nydt.

For haveelskere er besøg i Tambourgs have lidt uden for Varde et besøg værd. Haven er anlagt i 1940 af en
skræddermester. Selv om det er barsk natur, var der sjældne planter, blomster og træer i den store 25.000
kvadratmeter smukke have.

Det vilde vesten, Skallingen, fik vi også set. Det var en tur på 3 timer med traktorvogn , hel unik og
enestående natur. Om sommeren går der 600 stk. kvæg og en enkelt motoriseret Cowboy, ( han kører på
ATV). Han er ansat af naturstyrelsen som hyrde, og til at holde øje med vejr og vind og pludselige tidevandsstigninger, da alt kvæg så skal drives sammen på mere sikker grund. Han var en utrolig god guide og tilmed
ret humoristisk. Det er svært at beskrive, hvad vi mere så og hørte her. Det skal opleves.

Ja meget skete her på de 5 dage. Mange nye danse fik vi snuset til ved Legestuerne, og Regions og DMopvisninger, hvor især de 5 unge par var en stor fornøjelse at se. Hvor var de dygtige! Så er der måske
alligevel håb for folkedansens overlevelse i fremtiden.
Bente

Landsstævne i Varde 2019
Jeg må være en modig mand, for jeg gjorde det igen – jeg tog landsstævne ene mand sammen med 7
damer. Men vi havde nu en rigtig dejlig tur til Varde, hvor der både var tid til at danse og deltage i andre af
stævnets arrangementer, og der var også tid til egne gøremål. Vi havde det rigtigt hyggeligt.
For mig var der flere highlights i løbet af ugen:
Stævnet blev åbnet med faneoptog til amfiteatret i Arnbjergparken, med taler og underholdning. Det var
meget stemningsfuldt.
Onsdag eftermiddag var der et program, som vekslede mellem regionsopvisninger (der var dejligt mange
deltagere), og regionsmesterskaber og DM i pardans. Der var mange dygtige hold og jeg må da nok sige, at
danmarksmestrene var gode, helt fantastisk.
Vi deltog alle på et par at turene, en til Filsø og de tilsandede ege, og den anden tur med traktorbus til
Skallingen. Begge ture gav fantastiske oplevelser, ikke mindst fordi guiderne på begge ture var dygtige
fortællere. Tænk at der findes sådan nogle steder i Danmark.
Hanne og jeg besøgte også et par museer. Vi stiftede bekendtskab med Otto Frellos kunst. Hans enorme
billeder tog os ind i en utrolig fantasiverden, den oplevelse glemmer vi ikke lige med det samme. Vi besøgte
også Tirpitz ved Blåvand, museet er tegnet af Bjarke Ingels Group og er integreret i klitterne. Museet har
nogle helt exceptionelle udstillinger som omhandler Vestkystens historie, Bunkers fra krigens tid, Ravets
magi og Minerne fra krigen. Tirpitz ligger ved Blåvand. Jeg medsender et billede af fyret ved Blåvands Hug
– Danmarks vestligste punkt. På vejen hjem spiste vi bakskuld på Ho Kro. Det ’hører sig til’, når vi er ovre
vest på.
En af dagene var der tøsetur til Tambours Have. Der var rigtig mange spændende planter at se på.
Stævnet bød på en dejlig festforestilling med gensyn af årets danmarksmestre, og så var der de sædvanlige
kurser, legestuer, natdans, osv, osv, osv, der var nok at tage sig til.
Kedeligt at der endnu ikke er en forening, der vil påtage sig at stå for stævnet i 2020. Der er stadig håb for
at finde en løsning, men det haster med at komme i gang.
En herlig uge sammen med Mona, Bente, Inge, Dorthe, Hanne, Else og Gerda.
Hilsen Bent.

Kontingenter for sæsonen 2019/2020:

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
Leje i week-end og enkelte dage (også til privat brug)

Voksne
80 kr.

Længere perioder, f.eks. til Landsstævner eller udlandsrejser 160 kr.
Besøg i nordiske venskabsbyer

120 kr.

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

Arrangementskalender:

Mandagsdans 15.00-17.00 i Ølbycenter 55, hvor vi plejer at være, starter 02.09.19
Baldans ulige onsdage 19.30-21.45 på
Ellemarkskolen, Gymnasievej 10-20 i drenge-gymnastiksalen starter 11.09.19
Efterårslegestue 12.30-17.00 i aulaen på Søndre Skole 05.10.19

Sidste dansedag før jul er mandag den 16.12.19

og første efter jul er mandag 06.01.20

Sidste baldansedag før jul er onsdag den 18.12.19

og første baldansedag efter jul er 15.01.20

Generalforsamling mandag kl. 15.30 i Ølbycenter 55 30.03.20
Afslutningsfest 12.30-17.00 søndag den 05.04.20
Skovtur lørdag 20.06.20

Husk at notere arrangementerne i kalenderen.
Alle er velkomne til arrangementerne – også passive medlemmer.
Der kommer nærmere information på dansedagene.

