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KÆRE VENNER  

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig glædelig og Coronafri jul. Vi 

håber meget, at vi kan komme i gang med dansen i starten af 

2021.  

De kærligste hilsener fra Bestyrelsen.   

Vi ses. 
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Bestyrelsen. 

 

Navn og adresse   Telefon e-mail 

Formand: Mona Hansen, Horsevej 27, 4600 Køge 2896 5712 mona.hamoni@gmail.com  ( 

(kontakt til ledere og spillemænd) 

Næstformand: Dorthe Nielsen, Søsvinget 156, 4600 Køge   3029 7243 adorthenielsen@gmail.com  

Kasserer: Bent Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby  2213 6172 behansen2@hotmail.com  

(kontakt til region og Folkedans Danmark) 

 

Sekretær: Bente Schmidt, Vibevej 17, 4600 Køge 2426 3448 be.ch.schmidt@gmail.com 
(referater, presse, indhold til Reprisen) 
 
Øvrige medlemmer: 
 
Gudrun Kyhse, Padborgvej 51, 4600 Køge  5665 8908 gudrun.kyhse@mail.dk 
      2179 6936 
 
Solveig Ladefoged, Boholtevej 7, 2.th., 4600 Køge  2856 4360 
 
Marianne Haim, Nørrehegnet 4, 4600 Køge   5573 8542 famhaim@dadlnet.dk 
(Samler, læser korrektur og sender til Reprisen) 4087 8542 
 
Suppleant: Hanne Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby 5614 2045 hannelisehansen@icloud.com 
    3061 4336 
 
Suppleant: Kirsten Holck, Padborgvej 18, 4600 Køge  4063 7471 niels.holck@webspeed.dk 
    2080 8430 
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Udvalgene: 

Ledere:  
Grete Hansen, Solbærvænget 5, 4660 St. Heddinge  2128 2271 gph@dukamail.dk  
 
Jonna Christensen, Toften 6, Magleby, 4672 Klippinge 2043 2652 jonna4672@gmail.com  
 
Spillemænd: 
Annelise Jensen, Egernets Kvarter 3, 4623 Lille Skensved 2697 8154 egernets@gmail.com  
 
Mogens Høhling, Søsvinget 45, 4600 Køge  4074 0808      mogenshoh@gmail.com 
 
Knud Larsen, Åkandevej 46, 4600 Køge 5665 3328 46klon@mail.dk         

2461 5427  
 
Dragtudvalget. 
Lone Nielsen Nordskovvej 4, Ringsbjerg, 4681 Herfølge 2157 0012  lonenielsen57@live.dk 
 
Hanne Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby 3061 4336  hannelisehansen@icloud.com  
 
Inge Frederiksen, Steensvej 11, 4600 Køge  2422 6572 steensvej11@mail.dk  
 
Reprisen. 
Bent Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby  2213 6172 behansen2@hotmail.com 
 
Fanebærer. 
Randi Bonderup Dam Jensen   2254 3130 randi_bonderup@hotmail.com 
  
Hjemmeside. 
Marianne Piil    3082 8450 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 folkedansere. 

Jeg håber I alle har det godt og har undgået Covid-19. 

Vi startede den nye sæson med vores generalforsamling den 5. september, med stegt flæsk og 
citronfromage, desværre ikke særlig vellykket hvad maden angår.  
Vi beklager og håber, at alle blev mætte. 

Det var rigtig dejligt at se jer alle, og vi kunne byde velkommen til vores nye spillemand Mogens. 

Det blev ikke et særligt godt efterår med hensyn til dansen: 2 gange for mandagsholdet og 1 gang 
med baldanse. Så satte Coronaen igen en stopper for dansen, og lige som vi troede, vi skulle i gang 
først i november, kom forsamlingsforbuddet for mere end 10 personer i grupper. 

Det er bare så ærgerligt, at vi ikke kan ses og danse. Jeg tror vi alle mere eller mindre trænger til 
lidt samvær. 

Jeg håber, vi kan starte op igen i det nye år med lidt hyggeligt samvær, få talt sammen og begynde 
at danse igen. Det kommer vi tilbage til. 

Med dette vil jeg ønske alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. 

Pas godt på jer selv og hinanden, på gensyn i 2021. 

Kærlig hilsen - Mona 
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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:0006 575 293, eller Giro  +01<   +6575293< 

 

Dragtleje 

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. 

 

Tillykke til: 

Grete Hansen med de 80 år den 20. januar 

Gurli Olsen med de 85 år den 21. februar 

Ina Nielsen med de 80 år den 14. marts 
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Arrangementskalender: 

Mandagsdans mandage 15.00-17.00 i Ølbycenter 55: 

Første dansedag efter jul    04.01.21  

 

Baldans ulige onsdage 19.30-21.45 på Ellemarkskolen,  

Gymnasievej 10-20 i rytmiksalen (Hvor vi plejer at være) 

Første dansedag efter jul     06.01.21  

 

Næste års generalforsamling mandag kl.15.30 i Ølbycenter 55 22.03.21 

Afslutningsfest 12.30 til 17.00 i aulaen på Søndre Skole søndag  11.04.21 

Skovtur lørdag     26.06.21 

 

 

Husk at notere arrangementerne i kalenderen. 

Alle er velkomne til arrangementerne – også passive medlemmer. 

Der kommer nærmere information på dansedagene. 
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Afsked med Steen Olsen 

Med stor sorg fik vi at vide at Steen døde den 12. marts på vej til sygehuset i ambulancen. 
Steen havde været syg i længere tid. 
 

Steen var et aktivt medlem af foreningen, hvor han var med i bestyrelsen i 8 år, meget hjælpsom 
ved arrangementer, altid god for en sjov bemærkning og et rigtig godt humør. 
 

Steen og Hanne var næsten altid med til legestuer rundt om på Sjælland og til forskellige 
Landsstævner. 
 

Vi vil komme til at savne Steen meget, vore tanker går til Hanne i denne svære tid. 
Vi er heldige at Hanne stadigvæk er i vores forening 
 

Det var med stor sorg at vi måtte sige farvel til Steen. 
 

Æret være Steens minde. 

 

 

Dans Danmark 
 

Flere af jer har nok hørt, at der er et samarbejde i gang med at sammenlægge Danske Sportsdansere, 

Squaredanserne, Seniordanserne og Folkedans Danmark.  

Årsagen er, at man fra DIF ønsker at sammenlægge nært beslægtede forbund, og at komme af med 

associerede forbund (som Folkedans Danmark).  

Arbejdet har stået på i flere år, med nu er der enighed om sammenslutningen vil ske i slutningen af 2021.  

Jeg tror ikke, at det vil mærkes i foreningerne, for der kommer godt nok en overordnet Dans Danmark 

bestyrelse, som vil tage sig af de økonomiske, politiske og lignende opgaver. Men under bestyrelsen vil vi 

opleve et udvalg, som kun tager sig af folkedansen – det svarer til den nuværende Folkedans Danmark 

styrelse. Folkedanserudvalget vil udbyde kurser, stævner og alle de tilbud vi allerede har i dag, ligesom 

samarbejdet med Nordlek og Spillemandskredsen fortsætter.   

Som sagt – jeg tror ikke at det vil kunne mærkes i foreningerne. 

Hilsen Bent. 


