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80 

års 

jubilæum 

KÆRE VENNER  

Vi glæder os helt vildt til at fejre foreningens 80-års jubilæum 

med jer.  

De bedste jubilæumshilsener 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 Dans Danmark) 

 

Sekretær: Bente Schmidt, Vibevej 17, 4600 Køge 2426 3448 be.ch.schmidt@gmail.com 
(referater, presse, indhold til Reprisen) 
 
Øvrige medlemmer: 
 
Marianne Haim, Nørrehegnet 4, 4600 Køge   4087 8542 famhaim@dadlnet.dk 
(Samler, læser korrektur og sender til Reprisen,  
kontakt til Marianne Piil vedr. hjemmesiden). 
 
Hanne Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby 3061 4336  hannelisehansen@icloud.com 
 
Kirsten Holck, Padborgvej 18, 4600 Køge   4063 7471  kisse.holck@gmail.com 
    2080 8430 
 
Suppleant: Bente Jensen, Maglekærvej 17, 4600 Køge 4047 4400 laasbyjensen@gmail.com 
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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 
       
Knud Larsen, Åkandevej 46, 4600 Køge 5665 3328 46klon@mail.dk                        

2461 5427     
 
Per Hertz, Lidemarksvej 1, 4681 Herfølge 3031 2897 per@hz.dk 
 
Hanne Troen, Maglekærvej 50, 2680 Solrød Strand 2120 1505 troen.moeller@post.tele.dk 
 
  
                              
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@gmail.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. 

  

 

 

 

 

mailto:jonna4672@gmail.com
mailto:mogenshoh@gmail.com
mailto:46klon@mail.dk
mailto:per@hz.dk
mailto:troen.moeller@post.tele.dk
mailto:lonenielsen57@live.dk
mailto:hannelisehansen@icloud.com
mailto:steensvej11@gmail.dk
mailto:randi_bonderup@hotmail.com
mailto:morpiil@piil-gruppen.dk
http://www.koegefolkedansere.dk/


Køge Folkedanserforening 

4 
 

Formandens hjørne. 

Kære alle. 
 
Så nærmer vi os den nye dansesæson 22/23. 
 
Det har været en dejlig sommer med stor danselyst. Vi har haft 4 gange sommerdans og to opvisninger her 
sidst i august og ikke mindst var vi 8 fra Køge til Landsstævne i Ålborg, herligt at vi må danse igen. 
 
Og så skal vi have vores 80-års jubilæumsweekend fra fredag 26. august til søndag 28. august, det bliver 
en rigtig god start på den nye sæson. 
Vi får 15 gæster fra Kongsberg i Norge, desværre ingen fra Kristianstad. 
 
Vi ser frem til en god og festlig sæson med Jonna Christensen som danseleder både på mandags holdet 
og til baldans hver anden onsdag i ulige uger. 
 
Som spillemænd har vi Knud Larsen,  Mogens Høhling, Per Herz og Hanne Troen som føl, det skal nok 
blive rigtig godt, tænk at have 4 spille-M/K’ere. 
 
Glæder mig rigtig meget til at se jer alle den mandag den 5. september kl. 14.45 i Ølby Center til første 
dansedag og til baldans onsdag den 14. september kl 19.30 – lokalet meddeles senere. 
 
På hjertelig gensyn. 
 
De allerbedste folkedanserhilsner 
Mona 
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Kontingenter for sæsonen 2021/2022: 

 

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    

Dage (også til privat brug)    80 kr. 

Længere perioder, f.eks. til   

Landsstævner eller udlandsrejser 160 kr. 

Besøg i nordiske venskabsbyer 120 kr. 

 

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

 

Tillykke 

Bestyrelsen ønsker vores medlemmer tillykke med vores 80-års jubilæum. Der er ikke den store tilslutning 

til folkedansen disse år. Så vi er meget glade for at så mange i vores forening stadig holder fast, og deltager 

i dansen, og sætter pris på det gode samvær i foreningen.  

Tillykke, og tak til jer alle.   
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Landsstævne i Aalborg.  

 

Som Mona skriver , var vi 8 fra Køge, som tog med til landsstævnet i Aalborg. Vi boede på Scandic Hotel, 

som lå centralt i Aalborg, og i rimelig afstand fra stævnehallerne. Der var ellers stævneindkvartering på 

Vesterkærets Skole og på travbanen – der var godt nok nogle, der fik sig en oplevelse, da de vågnede op til 

travheste, som trænede på banen rundt om campingområdet.  

Køges flotte fane var naturligvis med i optoget gennem byen i forbindelse med åbningen.  

Stævnet var arrangeret med masser af mulighed for at deltage i legestuer, kurser, B&U aktiviteter, 

udflugter og meget, meget mere. Vi var 3 der var med på en tur rundt i byen, hvor vi så nogle af de mange 

gavlmalerier, som er lavet i Aalborg. Der er over 70 gavlmalerier, og alene det gør det værd at besøge 

Aalborg.  

Vi får måske ikke danset så meget mere, men det var dejligt at være på ferie sammen med gode venner en 

hel uge, det var både festligt og hyggeligt.  

Tak for en dejlig tur til alle jer som deltog.  

Kærligst 

Hanne og Bent.     
 

 

 

 



Køge Folkedanserforening 

7 
 

Landsstævne Ålborg 2022 – kirkekoncert 

 

Mandag den 18. – lørdag 23. juli var der landsstævne i Ålborg. 

Vi havde en dejlig og hyggelig tur. Solen strålede fra en skyfri himmel: en varm affære for alle dem, der 
havde dragter på ved stævneåbningen - og såmænd også for os, der ikke havde. 

Det var mere behageligt at overvære kirkekoncerten i Vesterkær Kirke som var fyldt til sidste plads. 

Al musik ved koncerten var af Jens Frederiksen 1854-1943, spillemand fra Als i Østhimmerland. 

Koncerten var en genskabelse af en direkte radioudsendelse, Liegstouwaften, der blev sendt i 1936 fra 
”kilden” i Ålborg. 

Jens Frederiksen var landmand, fisker, møller og strandfoged og altså også en dygtig komponist og 
spillemand, - og for øvrigt far til otte sønner (travl mand). Alle hans børn blev også spillemænd, og ved 
faderens begravelse stod de på hver side af kisten og spillede. 

Han kunne også spille andet end spillemandsmusik. Han opførte en hel symfonikoncert, heriblandt 
Beethovens 1. symfoni med sit tyve mands store orkester i 1917. 

To af hans viser var fællessang ved koncerten. De var utroligt sørgelige. De handlede kun om død og ulykke: 
Den ene hed ”Moderen under mulde”, den anden ”Skjøn Anna hun ganger sig”. 

Rigtig dejlig koncert, hvor dirigenten undervejs fortalte anekdoter om Jens Frederiksens liv. Det var bare 
synd, at der ikke var tænkt på en mikrofon, da det kneb at få det hele med. 

Bente 
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Arrangementskalenderen: 

 

Dans i Minibyen     den 14.08.22 

Dans i Lundekrog    den 21.08.22 

80-års jubilæum   den 26.08.22 til  den 28.08.22 

80-års jubilæum, festaften i Strøby Egede 
Selskabslokaler fra kl. 17.00   den 27.08.22  
 

Første dansedag, mandagsholdet, i Ølby Center  den 05.09.22 

Første danseaften, baldans, lokale meddeles senere  den 14.09.22                                                           
   

Husk at notere arrangementerne i kalenderen. 

Alle er velkomne til arrangementerne – også passive medlemmer 

Der vil komme nærmere information.  

 

Foreningen ønsker tillykke til: 

  

20. august   Solveig Ladefoged, 80 år 

23. august   Inge Frederiksen, 80 år 

26. august  Køge Folkedanserforening, 80 år 

29. august   Lone Nielsen, 65 år 

5. september  Solveig Christiansen, 60 år 

  


