Køge Folkedanserforening

Reprisen
42. ÅRGANG, NR. 2, september, 2021

Kære folkedansere Vi håber I har haft en dejlig og coronafri sommer. Det skal blive
godt at komme i gang med folkedansen igen. Vi glæder os til at se jer
De bedste sensommerhilsener – bestyrelsen.
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Bestyrelsen.
Navn og adresse

Telefon

e-mail

Formand: Mona Hansen, Horsevej 27, 4600 Køge
(kontakt til ledere og spillemænd)

2896 5712

mona.hamoni@gmail.com

Næstformand: Dorthe Nielsen, Søsvinget 156,
4600 Køge.

3029 7243

adorthenielsen@gmail.com

Kasserer: Bent Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby
(kontakt til region og Folkedans Danmark)

2213 6172

behansen2@hotmail.com

Sekretær: Bente Schmidt, Vibevej 17, 4600 Køge
(referater, presse, indhold til Reprisen)

2426 3448

be.ch.schmidt@gmail.com

Gudrun Kyhse, Padborgvej 51, 4600 Køge

5665 8908
2179 6936

gudrun.kyhse@mail.dk

Marianne Haim, Nørrehegnet 4, 4600 Køge
(Samler, læser korrektur og sender til Reprisen.
Kontakt til Marianne Piil vedr. hjemmesiden)

5573 8542
4087 8542

famhaim@dadlnet.dk

Hanne Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby

3061 4336

hannelisehansen@icloud.com

Suppleant: Kirsten Holck, Padborgvej 18, 4600 Køge

4063 7471
2080 8430

niels.holck@webspeed.dk

Øvrige medlemmer:

Tillykke til:
Finn Haim med de 75 år den 5. september.
Gudrun Kyhse med de 85 år den 11. oktober.
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Udvalgene:
Ledere:
Jonna Christensen, Toften 6, Magleby, 4672 Klippinge

2043 2652

jonna4672@gmail.com

Spillemænd:
Mogens Høhling, Søsvinget 45, 4600 Køge

4074 0808

mogenshoh@gmail.com
46klon@mail.dk

Per Hertz, Lidemarksvej 1, 4600 Køge

5665 3328
2461 5427
3031 2897

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

Knud Larsen, Åkandevej 46, 4600 Køge

per@hz.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 – så nærmer vi os den nye dansesæson. Herligt, at vi må danse igen! Jeg ser frem til at se jer alle
til en god og festlig dansesæson med Jonna Christensen som danseleder og Knud Larsen, Mogens Høhling
og Per Hertz som spillemænd. Det skal nok blive godt.
Vi har siden vores generalforsamling den 20. juni haft 2 sommerdanse-eftermiddage. Det var dejligt, at
der var en del af jer, der støttede op om disse dage. Håber der kommer flere, når vi begynder den nye
sæson mandag den 13. september kl. 14.45 til kl. 16.45 i foredragssalen i Ølby Centeret.
Som I nok har bemærket, har vi fået ny danseleder,
da Grete Hansen har valg at stoppe efter rigtig mange år.
Grete! Du skal have en rigtig stor tak for alle de sjove og dejlige dansedage, vi har haft med dig.
Annelise Jensen er også stoppet som spillemand.
Der skal også lyde en stor tak til dig Annelise for al den gode musik.
Per Hertz overtager harmonikaspillet.
Der bliver sensommerstævne på Stevns fra den 27-29 august på Lægårdens Camping i 4653 Karise.
I kan nå at være med til hele stævnet eller bare til en enkelt dag. Se bagsiden.
Glæder mig rigtig meget til at se jer alle den 13. september 2021 kl. 14.45. På gensyn!
De bedste sommerhilsner fra
Mona
OBS – OBS
Ny tid for start på dansen kl 14.45 til kl. 16.45
Foredragssalen Ølby Center.

Kærlig hilsen - Mona
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Arrangementskalender:
Mandagsdans 14.45-16.45 i Ølbycenter 55:
Dansestart mandag d. 13. september
Sidste dans før jul, mandag d. 20. december
Første dans efter nytår, mandag d. 3. januar
Andre arrangementer

Kommer senere

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

Kontingenter for sæsonen 2021/2022
Corona-prisreguleret!
Dansere på mandagsholdet

250 kr. årligt

Dansere på onsdagsholdet

250 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 weekend og enkelte
Dage (også til privat brug)
Længere perioder, f.eks. til
Landsstævner eller udlandsrejser
Besøg i nordiske venskabsbyer

80 kr.
160 kr.
120 kr.

Dragtudvalget henstiller, at man ikke anbringer nåle, emblemer eller lignende i båndene.
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Billedet på forsiden
Nej – det er ikke nye medlemmer til foreningen - desværre. Men vi fik en henvendelse fra Bala
Kaluri, som havde arbejdet på DTU i 2 år og nu stod over for at skulle returnere til Indien sammen
med familien, som ud over Bala består af Sai og Jo. De ville gerne have et minde med fra Danmark,
og havde fået den ide, at det skulle være billeder i danske folkedragter. Kunne vi hjælpe??
Naturligvis kunne vi hjælpe. Lone, Hanne og Bent tog til Køge med dragter fra foreningen. Der blev
tager rigtig mange billeder, og forsidebilledet var bare et af dem.
Vi håber at de har fået et godt minde fra Danmark.

Dans Danmark
Arbejdet med at sammenlægge Danske Sportsdansere, Squaredanserne, Seniordanserne og Folkedans
Danmark fortsætter. Dvs. at Square- og Seniordanserne er trådt lidt tilbage fra samarbejdet.
DIF ønsker at sammenlægge nært beslægtede forbund, og at komme af med associerede forbund (som
Folkedans Danmark), og de har også stillet en DIF konsulent til rådighed.
Arbejdet er langt fremskredet og i september vil der i både Folkedans Danmark og Sportsdanserforbundet
være generalforsamlinger som nedlægger de to forbund per 31. december, 2021. Den 3. oktober bliver det
nye forbund dannet.
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 er dedikeret til 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.
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Generalforsamling
Referat
Køge folkedanserforenings generalforsamling den 20. juni – 2021

Mona bød velkommen til vores generalforsamling, der endelig langt om længe kunne blive afholdt
1. valg af dirigent – Hanne Hansen blev valgt og kunne bekræfte at der var indkaldt til mødet i RIGTIG
GOD TID
2. formandens beretning - sagde det egentlig var svært at sige noget, da der faktisk jo ingen ting var
sket, vi nåede kun at danse 2 gange før nedlukning, dejligt at kunne starte op igen, håber på 2-2½
kvadrille i nye sæson. Bestyrelsen har holdt 5 møder, Annelise og Grete har meddelt at de
desværre stopper som spillemand/leder, heldigvis har Jonna lovet at lede dansen fremover. Til slut
takkede Mona spillemænd, ledere, dragtudvalget, fanebærer og de to gange Marianne for
arbejdet med hjemmeside /reprise
3. beretning dragtudvalg – Lone fortalte at der ligger flere dragter og venter på at blive ordnet og
registreret, er begyndt at sige nej tak til flere dragter, dog ikke de dragter der er i pæn stand, og
bevaringsværdige, sælger og låner desuden dragter, lige nu har en Indisk familie lånt tre dragter
som de gerne vil fotograferes i
4. kassereren regnskab - Bent gennemgår regnskab, indtægter/udgifter for 2020, (læs årsregnskab i
Reprisen) der er indkøbt printer så Bent selv kan trykke Reprisen, foreningen købte alle skrabe
julekalendere og Hanne og Bent ”hyggede” sig med at skrabe dem alle, og trak så lod hvilke to
medlemmer der vandt beskedne præmier. Dirigenten spørger om nogen har at indvinde til
regnskabet, og ja, Jonna er dybt utilfreds med, at hun ikke har fået sin løn endnu.
5. budget - på grund af fuldt betalt kontingent i 2020, bliver kontingent nye sæson kun 250 kr
6. indkomne forslag – ingen
7. valg af bestyrelse - alle genvalgt, Solveig var ikke på valg, men ønskede at træde ud af bestyrelsen
8. evt. - formanden slutter mødet med en tak og en buket blomster for mange gode år i foreningen til
Annelise og Grete og en flaske vin til Marianne P -----et leve for Køge Folkedanserforening ----
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Kære folkedansere,
Stevns Folkedansere inviterer hermed til Sensommertræf d. 27.-29. august 2021på Lægårdens
Camping, Vemmetoftevej 2B, 4653 Karise.
Vi glæder os til vi skal danse, spille, hygge, spise og feste sammen i det store festtelt, der bliver sat
op. Sensommertræffet er for alle aldre, så nup børn, venner, forældre, søskende, bedsteforældre
under armen og kom og vær med!
Fredag aften har vi et dejligt spillemandsorkester med Anne Westergaard og Johnnie Frederiksen
som forspillere og Vill Plesner som instruktør. Hvis der er spillemænd med er de velkommen til og
spille med fredag aften.
Lørdag kl. 10-10.30 er vi selvfølgelig en del af “Vi danser sammen”, hvor vi er med til skyde
dansesæsonen godt i gang. Her danser og live-streamer vi de udvalgte danse.
Lørdag formiddag er der danseworkshop for unge og voksne med Henrik Larsen som instruktør!
Lørdag aften er det FUG (Folkemusik Uden Grænser) der i år har 10-års jubilæum der spiller op til
bal. Læs mere om FUG her: facebook.com/fug
Søndag eftermiddag er det Britta og Jakob der spiller til dans med Rikke Rasmussen som
instruktør.
Hvis du/I ikke kan komme hele weekenden, så har vi netop åbnet op for dagsbilletter både fredag,
lørdag og søndag. Priser mm kan du læse om på hjemmesiden, eller på tilmeldingslinket
nedenfor.
Derudover kan man også møde op og købe en aftenbillet ved indgang til 125 kr. efter kl. 19.00
Og lige så om søndagen til dagen.
Vi sørger selvfølgelig for at være fuldt opdaterede på de seneste Corona-restriktioner, når vi ved
præcis, hvordan de ser ud for den sidste weekend i august.
Det er også stadig muligt at tilmelde sig fællesspisning både fredag og lørdag.
Du tilmelder dig stævnebillet og fællesspisning på dette link

OBS!!!: HUSK at du/I skal booke plads på campingen separat, ovenstående er kun
stævnebilletten. Campingen bookes på: Lægårdenscamping.dk
Hytterne er desværre udsolgt, så hvis du ikke har mulighed for at komme og overnatte i
campingvogn eller telt, vil vi anbefale at tage et kig på airbnb.com eller booking.com, for andre
overnatningsmuligheder i nærområdet.
Hop ind og få tilmeldt jer, og så glæder vi os til at se jer i august!
Mange hilsner
Stævneudvalget for Sensommertræf
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