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Hosebåndet 
Medlemsblad 

Nr. 1 – september 2016 - 30. årgang 

 

En ny sæson er begyndt 

Nu har vi allerede danset fire torsdage, den femte bliver en travl dag med høstfest på Borgerskolen, 
almindelig danseaften og så medlemsaften. 

Det er dejligt at vi stadig kan fylde på gulvet, selvom det stiller krav om udholdenhed idet der er brug for 
alle når der skal danses kvadrille danse. 

Tak fordi I møder flittigt op og er med til at holde liv i dansen og foreningen. 

Folkedans er ikke en danseform, der er almindelig kendt, hvilket kan være medvirkende til, at nye 
dansere ikke står i kø for at komme ind. 

Vi, bestyrelsen og Vill har talt om at gøre noget ved det – langsigtet. Vi vil invitere kommunens 
skolelærere til en danseaften en ganske almindelig torsdag. Vi har ikke fastlagt datoen endnu, men det 
skal være i år. Vi håber, at I bakker op omkring arrangementet. 

Ole  

Taastrup Børnedanserforening 

Børnedanserforeningen vil gøre en ekstra indsats, for igen at få gang i foreningens aktiviteter. Derfor: 
fortæl alle, der har mindre børn, at der hver anden søndag formiddag er folkedans / sanglege i 
Kulturcenteret. I forbindelse med høstfesten på Borgerskolen vil foreningen uddele flyers. 
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Generalforsamling 
 
Torsdag den 12. maj afvikledes foreningens ordinære generalforsamling med 28 deltagere. Fra mødet er 
følgende plukket: 
 
Nyt bestyrelsesmedlem 

Suppleanten Kirsten Harder er indtrådt i bestyrelsen og varetager funktionen som sekretær. 

Fra beretningen 

Ved Årsmødet i Folkedans Danmark orienterede formanden (Jan Todsen) om planer i DIF, 
der sigter mod at styrke økonomien i specialforbundene på bekostning af de associerede 

foreninger, f. eks. Folkedans Danmark. Sker det, er det svært af se, hvordan fremtiden vil 
tegne sig for Folkedans Danmark.  

Søndag den 30. august Dansens Dag på Frilandsmuseet mødtes dansere fra Den Lille 
Vendelbo, Hjerter To og Taastrup Folkedanserforening ved stubmøllen, hvor der blev 
afviklet en legestue. Arrangementet forløb fint og vi er blevet enige om, at gentage det i 

år, hvor det bliver den 28. august. 

Der var mødt både dansere og tilskuere op, alle med frokostkurven og en del i dragt. 

Dagen sluttede med opvisning på festpladsen, hvor der også var mulighed for at danse les 
Lanciers. 

Tak til Jacob fra Hjerter To og Steen for en god legestue. 

I forbindelse med Vestegnens Kulturuge 2015 dansede vi på festpladsen i Rødovre 
Centrum, hvor vi dansede på festpladsen. Der var god plads både til dans og musik. Der 

kom mange forbi, men der var aldrig en massiv ”kødrand” omkring dansen. 

Den 20. september mødtes vi 28 ved mindesøjlen for slagene i Køge Bugt. Vi gik efter en 
kort indledning til Køge Maritime Modelbyggerlaug, hvor vi fik et interessant foredrag om 

hændelserne i Køge Bugt og hvad der var sket før det. Vi så også de store skibsmodeller. 
Turen sluttede på havnen, hvor vi spiste frokost. 

13. februar mødtes vi på Taastrup Station og tog S-toget til Nørreport, hvorfra vi gik til den 
snepudrede Kongens Have, hvor vi ønskede hinanden en god dag, inden vi gik til Davids 
Samling. Her så vi et udsnit af den meget store samling af muslimsk kunst, David har 

samlet. Vi sluttede med at spise tapas i Gothersgade. 

Medlemsaftenerne har fundet faste rammer, der bevirker at ikke to er ens. 

Juleafslutningen var igen tilbage i de vante rammer med vellagrede rosiner og dejlig varme 
æbleskiver. 

Med smørrebrød og sang, samt endnu en ny bordopstilling og bordsætning indledte vi det 
nye år. En god aften med fin tilslutning. 

Efter tre år med fint fremmøde arrangerede vi igen i 2016 Dansesjov. Der var igen stor 

tilslutning fra Folkedansens Vänner, hvorimod der ikke kom mange her hjemme fra. Det 
var en god og sjov dag. Arrangementet var i samarbejde med Folkedans Danmark Region 

Hovedstaden, der dækkede underskuddet. 

Efter kurset var der et venskabs arrangement, hvor vore venner fra Malmö var inviteret til 
at spise og få endnu en svingom. 

Dart turneringen blev igen i år afviklet i kælderen og der blev fundet et par til 
fjerdepladsen. Afslutnings middagen fandt sted i foreningslokalet, der viste sig at kunne 

rumme 18 personer. 
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Hvordan endte det så: På førstepladsen kom Janni og Henning og på fjerde pladsen kom 

Jørgen og Annelise.  

Vi er de fleste aftener tre kvadriller, nogle aftener må Vill danse med og der er ikke megen 
tid til at hvile benene. 

Som noget nyt har vi i denne sæson haft åbent hus den første torsdag i måneden og 
samtidig har der været et specielt tema for dansene, noget der fik positive ord med på 

vejen. 

Ole takkede bestyrelsens medlemmer for deres indsats i sæsonen 2016 og tak alle fordi de 
er med til at gøre foreningen til det den er: 

Et sted, hvor vi en gang om ugen kan mødes og dyrke vor fælles hobby. Få lidt motion, 
more os. Spille dart, hygge over en kop kaffe og så slutte med en fin middag. 

Sæsonprogrammet blev gennemgået, se bagsiden. 

Kontingentet er uændret se bagsiden. 

Der var et ny valg, idet Lise blev valgt som suppleant. 

Under eventuelt blev det drøftet, at der skal tænkes alternativt for at finde aktiviteter der 
kan give indtægter. 

 
 

 
 

 
 
 

Skjulhøjgård 
 
Vi er blevet spurgt, om vi vil danse på Skjulhøjgård 22/10 eller 3/12, det er en god 

anledning til en oplevelse samt en indtægt. 
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Landsstævne i Assens 
 

 

 
 
 
Landsstævnet 2016 blev holdt i Assens, Danmarks port til Hertugdømmerne. Stævneåbningen fandt 
sted den 25. juli i anlægget ved Skovpavillonen. Der var som sædvanligt indmarch med faner og 
dansere. Taler af formænd og lokale politikere. Opvisning af en ungdomshold i dragter – meget flot tiltros 
for at det regnede lige da de skulle danse. Vi have ellers fint vejr hele ugen. Dagene gik med udflugter 
og aftenerne med legestuer i den gamle saftstation. 
Onsdag var der dans på torvet det meste af dagen og sidst på dagen anløb de gamle træskibe havnen, 
et festligt skue og aftenen sluttede med en stort fyrværkeri, 
Torsdag aften spiste vi alle spidstegt pattegris på plænen foran saftstationen i et fantastisk flot vejr. 
Fra Taastrup deltog Bente og Aage, Ragnhild og Ole. Det var et flot stævne og godt set af kommunen, at 
rykke det en uge således, at onsdagen blev sammen med træskibene, der sejlede Fyn rundt. 
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Roskilde Kloster 
 
Lørdag den 17. september mødtes 18 dansere i porten til Roskilde Kloster. Klokken var et kvart i elleve 
og vi kunne lige nå 1 enkelt måske to inden vor guide kom og ønskede os velkommen. Guiden er portner 
på stedet og brænder for sagen, både klosteret i dets nuværende funktion og klosterets historie. 
 
Tidligere var det Roskilde Adelige Jomfru Kloster og da det blev grundlagt var det tiggermunke. Vi blev i 
løbet af 1½ time ført gennem historien fra Roskilde var en by med 4.000 indbyggere og 20 kirker, til i dag 
hvor klosteret i boligfløjen har lejligheder på knapt 100M2 

 
Vi gik nu (nogen efter bil flytning) til Cafe Landmad en kombineret cafe og butik. På første sal var der 
reserveret to borde til os og vi havde et par hyggelige timer. 
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Frilandsmuseet  

 

Dansens Dag på Frilandsmuseet 
 
Søndag d. 28. august 2016 kl. 09:45 - 15:30  
 
Dagen blev en god dag for de, der vågede sig 
ud efter morgenens kraftige regn. Vi blev ramt 
af en aflysning så kun Lis og Henning fik 
oplevelsen. Det holdt tørt indtil dansen 
sluttede på festpladsen, hvor der havde været 
fire kvadriller til les Lanciers. 
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Foreningens udvalg mm. 

Dragtudvalg 

Lise, formand 
Grethe J 

Informationsudvalg 

Tina, formand og hjemmesiden 
Kirsten H, Hosebåndet 
Ole, sætter 

Skovtursudvalg  

Lise og Sigvald 
Ina 
Ragnhild og Ole 

Kontakt til Taastrup Børnedanserforening 

Anette 

Kontakt vedr. foreningslokalet 

Henning 

Reservation af lokaler 

Kirsten Krogh 

Arrangører: 

Medlemsaftener 

Lis og Henning 

 

Juletræ 

Janni, Kirsten, Ragnhild og Ole 

 

Juleglögg 

Annette, Susanne og Jan 

 

Første danseaften  

Annette, Ina, Kirsten og Svend 

 

Intern afslutning 
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Oplysningssiden 
   
Formand Ole Lundum 43992126 ole.lundum@hotmail.dk 
Næstformand Anette Dahl Nielsen 43996654 chran@privat.dk 
Kasserer Edmund Mulvad 22721441 emu@post.tele.dk  
Sekretær Kirsten Harder 29336250 kirstenharder@live.dk 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer   
Kirsten Krogh 43996838 kskrogh@mail.dk 
Tina Ørregaard 42712242 orregaard4@gmail.com 
Henning Fruergaard 44918827 lh.fruergaard@email.dk 
Suppleanter   
Lise Hansen 43996077 lisijhansen@gmail.com  
Janni Culleton 43717307 janniculleton@outlook.com  
Instruktør Vill Plesner-Petersen 25159861  
Spillemand Steen Jagd 36450535  

Medlemskontingentet er: 

Ved betaling halvårlig:   Aktive: 560 kr. Passive: 140 kr. forfald er 1/10 og 1/2 

Ved betaling månedlig Aktive: 140 kr. Passive:  35 kr. forfald er den første i måneden 

Ved betaling helårligt  Aktive: 1120 kr.  Passive: 280 kr. forfald 1/10 

Indbetalinger til foreningen af kontingent eller gebyrer for deltagelse i arrangementer kan ske til 
foreningens konto: 22758979152095 

Foreningen råder over et antal dragter, der kan lejes:  

 Pris for medlemmer * Pris for ikke medlemmer 

Dragt 50,- 150,- 

Dragt del 25,- 75,- 

Depositum 100,- 300,- 

*medlemmer af Taastrup Børnedanserforening og Taastrup Folkedanserforening. 

Sæsonprogram 2016 – 2017: 

Tyvstart Kulturc/foren.lok 25/8 2016 Kl. 19 30 

Dansens dag på Frilandsmuseet Frilandsmuseet 28/8 2016 Kl. 10 00 

Åbent hus  1/9 2016 Kl. 19 30 

Dans Vestegnens Kulturuge Rødovre Centrum 9/9 2016 Kl. 16 00 

Skovtur Roskilde Kloster 17/9 2016  

Medlemsaften Kulturc/foren.lok 22/9 2016 Kl. 19 30 

Klingende Windrose 50 år  
7 – 9/10 

2016 
 

Efterårsferie ingen dans  20/10 2016  

Medlemsaften Kulturc/foren.lok 27/10 2016 Kl. 19 30 

Juletræ Kulturcentret 8/12 2016 Kl. 18 00 

Juleglögg Kulturc/foren.lok 15/12 2016 Kl. 19 30 

    

Første danseaften  Kulturc/foren.lok 5/1 2017 Kl. 19 30 

Dansesjov  
dansekursus v. Susanne og Vill 

Kulturcenteret 14/1 2017 Kl. 10.00 

Vinterferie ingen dans  23/2 2017  

Medlemsaften Kulturc/foren.lok 2/3 2017 Kl. 19 30 

Sæsonen afsluttes Kulturcentret 27/4 2017 Kl. 19 30 

Dansens dag  29/ 4 2017  

Intern afslutning  6/5 2017  

Generalforsamling Kulturcentret 11/5 2017  
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