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Reprisen                                                                                                               
43.  ÅRGANG, NR. 3,  november, 2022 

 
 

KÆRE VENNER  

Juletoget er på vej. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et 

godt nytår.    

De bedste julehilsener fra bestyrelsen.  

Vi ses i 2023.  
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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. 
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Formandens hjørne. 

Kære Alle! 
 
Tusinde tak til alle, der var med til at gøre vores Jubilæumsfest til en uforglemmelig aften med rigtig 
god mad, stor danselyst og underholdning med spil af vores norske venner Aud og Ingar og spillemands 
koncert af vores egne spillemænd. Det var en helt igennem festlig aften. 
 
Vores tur lørdag formiddag var ved at drukne i regn, og turen i Mini Byen var våd men hyggelig. 
Turen i Køge by søndag formiddag var skøn, og vi fik sagt farvel til vores Norske dansevenner. 
 
Sæsonen 22/23 er godt i gang efter en dejlig sommer. Vi har desværre ikke fået mange nye medlemmer. 
Vi, der er her, har det herligt med Jonna som leder og Hanne, Mogens, Knud og Per som spillemænd. 
Rigtig godt. 
Baldansen på Sdr. Skole med Jonna som leder er også godt i gang. 
 
Som noget nyt vil vi i år holde fælles juleafslutning lørdag den 17. december kl. 13.00. 
Vi fik nogle gavekurve til vores jubilæum, som vi kan hygge os med til Juleafslutningen. 
På hjerteligt gensyn! 
 
Hvis vi ikke ses, vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår 
med tak for de dejlige timer, vi har haft sammen i 2022. 
 
De allerbedste folkedanserhilsner 
Mona 
 
OBS – OBS 
Fælles Juleafslutning 17. december. 
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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. 
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Jubilæum 

 

80 år - det er rigtig lang tid. Og så længe har Køge Folkedanserforening eksisteret. 

Og sådan en begivenhed skal selvfølgelig fejres - og det blev det. 

Vores venner fra Kongsberg ankom sent fredag. Allerede lørdag formiddag mødtes vi i Køge Miniby, hvor 

der var omvisning og frokost.  

Lørdag aften var der jubilæumsfest i Strøby Egede Forsamlingshus. Der var rigtig god tilslutning, med besøg 

af dejlige gæster fra Stevns og Kongsberg, som betænkte os med lækre gaver, som vi skal nyde sammen på 

et senere tidspunkt. 

 

Vi spiste en rigtig lækker middag med diverse vine. Spillemændene gav en fin koncert, mens vi andre nød 

nogle rigtig gode oste. Efter middagen fik vi kaffe med små lækre hapser. 

Mens der blev ryddet gulvplads til dans, kunne vi nyde dejlig musik udenfor, både fra norske og danske 

spillemænd. Derefter gik dansen lystigt under ledelse af Jonna, med et par norske danse ind i mellem. 

 

Efter en dejlig aften sagde vi godnat og på gensyn. 

 

Hanne. 

Afsked med Eigil Elton Hansen 

Vi har den. 30. september, fra Avedøre Kirke, taget afsked med vores mangeårige æresmedlem:  
Eigil Elton Hansen. 

Eigil har været formand for vores forening i 6 år fra 1960 til 1966, og sammen med sin kone Astrid gjort et 
kæmpe arbejde for Køge Folkedanserforening. 

Det er en del år siden, vi sidst så ham i foreningen. Hanne og Bent var med til Eigils bisættelse med vores 
fane. 

Tak til Eigil for mange års medlemskab. 

Æret være Eigil Elton Hansens minde 

  



Køge Folkedanserforening 

7 
 

 

 

Et godt gensyn med Norge. 

Knap fjorten dage efter Køge Folkedanserforenings hyggelige jubilæumsarrangement med gæster fra 
Laikaringen i Norge kørte Jørn og jeg nordpå. Det var dejligt efter en tid med Corona og restriktioner i ind- 
og udland atter at kunne besøge vores venner i nord. 

Turen gik fint, og da vi nåede Lampeland, blev vi modtaget med knus og dejlig mad. 

Dagen efter tog vi i skoven for at plukke bær ved Kristin og Jes-Oles hytte. Der var mange tyttebær og 
blåbær i år, så det blev til en del. 

Onsdag aften øver medlemmerne af Laikaringen på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Vi kørte ind for at sige hej 
til dem, i deres kaffepause. Da vi kom, var de i gang med at øve Sønderborg Dobbeltkvadrille. Det var vist 
ikke helt let, selv om Aud havde en god beskrivelse af dansen, og det blev ikke meget bedre af, at jeg skulle 
være med. Det er længe siden, at jeg har danset den skønne dans, så den lå ikke lige først for i 
hukommelsen. Lidt sjovt at komme til Norge og opleve, at de danser en dansk dans. 

Under kaffen kom de alle hen for at hilse på, og vi skal hilse hele Køge Folkedanserforening fra vennerne i 
Kongeberg. Vi fik speciel hilsen med til Hanne og Bent fra Claudia og Greta (Kolbjørn var der ikke) og fra 
Gunnar til June og Kurt (Marit var der ikke). Der var også meget ros til jubilæumsarrangementet i Køge. 

Torsdag og fredag kørte Kristin, Jørn og jeg tur mens Jes-Ole kørte bus. Vi var på Dåset, som er en meget 
gammel norsk gård. Desværre kunne vi ikke komme ind i bygningerne, der var vinterlukket. Det er et sted, 
vi gerne vil tilbage til en varm sommerdag, når der er liv i husene. Hvis I kommer den vej forbi, så er det et 
besøg værd. Vi besøgte Blåfarveværket. Jeg vidste ikke, at kobolt blev udvundet af setn til farvning af bl.a. 
glas.På værket så vi også en fin kunstudstilling, og på vejen hjem spiste vi vafler. Jeg tror, at vafler er en 
norsk nationalspise, de fås alle steder. 

Så blev det lørdag, og nu var det Jes-Oles tur til at være "barnepige". Vi tog i skoven efter flere bær. 

Søndag var der høstgudstjeneste i Svene Kirke og Kristin og Jes-Oles barnebarn skulle indskrives til 
konfirmation. Alle de nye konfirmander kom op til alteret, blev kaldt frem til præsten og fik en bibel, de skal 
bruge til konfirmationsforberedelserne. Da alle havde fået en bibel blev der klappet. Inden konfirmanderne 
fik bibel, havde alle de nye skoleelever været oppe ved alteret og få en bog om at være venner, blive 
uvenner og blive gode venner igen. Dem klappede vi også af. Så skiftede præsten til civilt tøj drak kaffe med 
menigheden inde i kirken. Det var hyggeligt og højtideligt på samme tid. 

Efter kirkegang vendte vi næsen mod Danmark igen. Med hjem havde vi mange bær og gode minder. 
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Juleafslutning 

Kære medlemmer.  

Vi modtog nogle gode gaver til vores 80-års jubilæum – gaver som kan spises og drikkes.  

Derfor vil vi gerne invitere til en julekomsammen lørdag den 17. december i dansesalen, Ølby Center 55.  

Vi starter med frokost kl. 13.00. I løbet af eftermiddagen er der dans, sang og kaffe. Husk selv at medbringe 
bestik og service til både frokost og kaffe,  

Vi regner med at slutte ved 17-tiden.  

Af praktiske hensyn vil vi gerne have at I tilmelder jer til Mona eller Bent.   

 

Arrangementskalenderen: 

 

Første dansedag, mandagsholdet, i Ølby Center  den 05.09.22 

Første danseaften, baldans, lokale meddeles senere  den 14.09.22    

Sidste dans før jul (begge hold)   den 17.12.22 

Juleafslutning     den 17.12.22  

Første dansedag, baldans    den 04.01.23 

Første dansedag, mandagsholdet   den 09.01.23 

Sidste dansedag, baldans     den 15.03.23 

Sidste dansedag, mandagsholdet   den 20.03.23 

Generalforsamling    den 20.03.23 

Afslutningsfest     den 25.03.23   
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Husk at notere arrangementerne i kalenderen. 

Alle er velkomne til arrangementerne – også passive medlemmer 

Der vil komme nærmere information.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Glædelig  

jul. 


