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Hosebåndet 
Medlemsblad 

Nr. 1 – september 2017 - 31. årgang 

 

En ny sæson er begyndt 

Det har været nogle forrygende uger, siden vi mødtes med danseskoene, kaffe, kager og service til 
Tyvstart den 31. august, i kultursalen (eller som vi vel bedst kender den B-salen). Der var et fint 
fremmøde og gensyn med Desire, der sørgede for at Vill og Susanne kunne holde ferie. 

Torsdagen efter havde vi lovet at danse til Borgerskolens Høstfest. En kvadrille var klar til at danse tre 
gange mellem 17 og 18 30. Det blev desværre en af de dage, der har været for mange af i denne 
sommer, regn, så der blev ingen høstfest. Men der var flot fremmøde til den almindelige dans senere på 
aftenen.. 

Den næste torsdag havde vi, i anledning af Vestegnens Kulturuge, valgt at invitere til workshop i Les 
Lanciers.  Et arrangement, der vist faldt både i gæsternes og medlemmernes smag. 

To dage efter var det så tid til efterårsskovturen, som var blevet placeret på den dag, hvor Kirsten og 
Svend plejer at arrangere gril party. Her var der et massivt fremmøde af såvel tidligere, passive som 
aktive medlemmer. 

Dette aktivitetsniveau og fremmøde giver grund til at tro på, at det er en god sæson vi har taget hul på.  

  
Ole 

 

Voksenundervisningens Samråd og Taastrup Folkedanserforening 

Vi er sammen med de andre foreninger, der yder voksenundervisning, medlem af 
Voksenundervisningens Samråd, hvor Anette og Ole sidder i bestyrelsen. Det er igen blevet muligt at 
lave et fælles debat arrangement, som alle foreningerne står bag. 

Det bliver fredag den 1. december 2017 med titlen Sund i en usund verden med Chris MacDonald. 

 

 Indhold   
1 Vi gratulerer 5 Vestegnens Kulturuge 
2 KØST 2017 6 Skovtur og grill 
4 Besøg i Malmö 7 Foreningens udvalg mm. 
  8 Oplysningssiden 
    
    
 Næste nummer udgives 26/10 2017  Deadline 20/10 2017                                * 

Vi gratulerer 

 

Lis og Henning Fruergaard 
Nissedalen 2 
2740 Skovlunde 
Guldbryllup 18. november 2017 
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KØST 2017 

 

KØST 2017 er navnet på Landsstævnet, der blev arrangeret af folkedanserne i Køge og på 
Stevns 

 

I uge 29 mødtes 800 dansere i Køge til Folkedans Danmarks Landsstævne. Otte af dem var fra 
vor forening: Bente og Åge, Janni og Tina, Kirsten og Svend samt Ragnhild og Ole. Alle dage 
var der legestuer og opvisninger om aftenen. 

Mandag var naturligvis præget af stævneåbningen på torvet. Køge Kommune har lagt en video 
fra åbningen på Facebook 
https://www.facebook.com/koegekommune/videos/1356838201089777/ Se åbningen hvor 
blandt andet Janni og Tina danser. 

Tirsdag var der opvisning af Region Hovedstaden på torvet. Inden opvisningen kom dansere fra 
foreningen til Køge for et spise frokost med de der deltog i stævnet. Efter lidt forviklinger og 
meget vejarbejde mødtes vi mellem Fændediget og Køge Å, hvor vi nød vores medbragte 
madpakker. Efter frokost gik vi, Ingelise og Benny, Lise og Sigvald samt Kirsten H, på Torvet 
hvor Jan og Karin ventede. God opvisning og hygge snak inden vi fandt vej til vandværkets 
have og smagte på Kirstens hjemmebagte kage. En god dag trods lavt hængende skyer og 
dryp. 

Onsdag, hvor vi havde ugens bedste vejr, var Stævns dag. Alle stævne aktiviteter var flytter til 
Stevns. Der var flere mindre opvisninger og så de store. Fælles dans i hele hovedgaden i Store-
Heddinge   - festligt. 

På Nytorv mødte vi Lis og Tom fra Australien. Efter en koncert i kirken fortsatte vi i Rødvig med 
dans på havnen samt polkaplask. På Havnen mødte vi Elke og Torkild, inden vi nåede hen for 
enden af molen hvor der var polkapjask Se det i den lokale avis http://sn.dk/Stevns/Video-og-
billedserie-820-til-polkaplask-for-fuld-musik-i-Roedvig/artikel/670583  

Fredag var så afslutningsdag, der jo rummer nogle faste indslag, men her havde man pillet lidt 
ved traditionerne. Den store spillemandskoncert var blevet til en præsentation af stævnets 
hovedaktiviteter samt egnen med sine elverpiger. Det var er god festforestilling. Om aftenen 
mødte vi Tove og Jørgen. Aftenen sluttede naturligvis med afslutning, hvor det blev fortalt, at 
maratondansen, de gemte danse, havde nået 457 danse. Et godt stævne sluttede uden at vi 
kunne få navnet på stævnebyen i 2019.  

2018 er Nordlek år og det er i Falun det foregår. 
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http://sn.dk/Stevns/Video-og-billedserie-820-til-polkaplask-for-fuld-musik-i-Roedvig/artikel/670583


Hosebåndet Nr. 1 – oktober 2017 - 31. årgang 

www.taastrupfolkedanserforening.dk   Side 3 

 

 

 

 

http://www.taastrupfolkedanserforening.dk/


Hosebåndet Nr. 1 – oktober 2017 - 31. årgang 

Side 4  send indlæg til: ole.lundum@hotmail.dk 

 

 

 

 
 

 

 
 

Efterårsferie i Malmö 
 
Malmö Folkdansare har inviteret os til at danse sammen med dem i efterårsferien, det er den 
19. oktober. 
Jan og Vill har lovet at styre tilmelding mm. Så det er der I kan få yderlig information. 
Malmø Folkedansare er en sammenslutning af de to folkedanser foreninger i Malmö, så, ja 

det er dem vi kender. 
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Vestegnens Kulturuge 2017  

 

Les Lanciers 

 

 

Torsdag den 14. september 
havde vi inviteret til workshop i 
Lanciers og vi var fem 
kvadriller (4,75). 

Nina og Steen spillede og Vill 
gav instruktion og vejledning i, 
som vi havde skrevet i 
invitationen, alle fem ture. 

Efter to timer havde vi ikke kun 
danset de enkelte ture to 
gange, men også hele dansen 
til begge de kendte melodier. 

Klokken halv ti var vi trætte i 
benene og kunne konstatere at 
vi havde danset meget mere 
end vi gør en almindelig 
danseaften. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dansens dag 29. april 2017 

Dansens dag faldt i år på en lørdag og vi var blevet enige ned Calisto om af flytte fra Høje 
Taastrup Station til CITY2. 

Seks par Vill og Steen gav to fine opvisninger ved informationskiosken, hvor der var en pæn 
trafik af handlende, der gav sig tid til at stoppe op og se på dansen. 

I 2018 falder dansens dag på en søndag og jeg har talt med Calisto om, at vi fejrer den om 
lørdagen. 
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Skovtur og grill 

September er som sædvanlig en travl måned. Den 7. høstfest på Borgerskolen, som dog blev 
aflyst på grund af regn, den 14. workshop i les Lanciers og lørdag den 16. skovtur og samme 
dag grill, hos Kirsten og Svend.  

Skovturen gik til Roskilde, hvor vi mødte vor guide på hestetorvet, hvor fra vi gik en interessant 
tur med indblik i miljøet med historier om Lise Nørgaard, og referencer til hendes bøger og 
fjernsyn. Det var en af sommerens tørvejrs dage, men køligt. 

Efter et par timers vandring og historie fortælling sluttede vi ved Kongeporten i Domkirken. 

 

 

 

13 30 mødtes vi igen, denne gang med endnu flere, 
blandt andet tidligere medlemmer. Vi medbragte selv 
kød, vin salater, men Kirsten og Svend havde sørget 
for fundamentet, i form af et telt og et par optændte 
kugle grill. I Tastrup var det både solrigt og lunt, så vi 
havde en rigtig hyggelig eftermiddag indtil solen 
sank og dermed også temperaturen. 
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 Foreningens udvalg mm. 

Dragtudvalg 

Lise, formand 
Joan 
Grethe J 

Informationsudvalg 

Tina, formand og hjemmesiden 
Ole, Hosebåndet 

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, Tina, Ragnhild og Ole 

 

Juleglögg 

Annette, Susanne og Jan og Åse 

 

Første danseaften  

Annette, Ina, Kirsten og Svend 

 

Intern afslutning 
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Oplysningssiden 
   
Formand Ole Lundum 42600131 ole.lundum@hotmail.dk 
Næstformand Anette Dahl Nielsen 43996654 chran@privat.dk 
Kasserer Edmund Mulvad 22721441 emu@post.tele.dk  
Sekretær Annette Melby Christensen 23699230 annettemelby@gmail.com 
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 Aktive Børn og passive  

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

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

Ved betaling helårligt  1120 kr. 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 2017 – 2018: 

Tyvstart Kulturcentret kultursalen 31/8 2017 Kl. 19 30 

Høstfest Borgerskolen Borgerskolen 7/9 2017 Kl. 17 00 

Åbent hus Kulturcentret kultursalen 7/9 2017 Kl. 19 30 

Vestegnens Kulturuge, Lanciers aften Kulturcentret kultursalen 14/9 2017 Kl. 19 30 

Skovtur og grill Roskilde, Hestetorvet  16/9 2017 Kl. 9 45 

Medlemsaften Kulturcentret Koncertsalen 21/9 2017 Kl. 19 30 

”læremøde” Kulturcenteret kultursalen 5/10 2017 Kl. 19 30 

Efterårsferie  Malmö 19/10 2017 Kl.  

Medlemsaften Kulturcentret  26/10 2017 Kl 19 30 

Juletræ Kulturcentret Koncertsalen 7/12 2017 Kl. 18 00 

Juleglögg Kulturcenteret Koncertsalen 14 /12 2017 Kl. 19 30 

Første danseaften 18 Kulturcentret Koncertsalen 4/1 2018 Kl. 19 30 

Dansesjov  

dansekursus v. Susanne og Vill 
Kulturcentret Koncertsalen 20/1 2018 Kl. 10.00 

Vinterferie  ingen dans 22/2 2018  

Medlemsaften Kulturcentret Koncertsalen 1/3 2018 Kl. 19 30 

Intern Afslutning Kulturcentret 26/4 2018 Kl. 19 30 

Dansens dag  28/ 4 2018  

    

Generalforsamling Kulturcentret lok  3/5 2018 Kl. 19 30 
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