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Hosebåndet 
Medlemsblad 

Nr. 4 – april 2015 - 28. årgang 
 

Folkedans Danmark 

Landsforeningen Danske Folkedansere holdt lørdag den 18. april sit sidste årsmøde under dette navn. 
En af årsmødets beslutninger var at ændre navn til Folkedans Danmark. Efter årsmødet præsenterede 
styrelsen det nye logo, der signalerer fornyelse, udvikling, glæde, bevægelse og hvad nu den enkelte 
betragter kan lægge i det. Der er ingen vejledning i, hvordan det skal ses. 

Mere konkret ser jeg et f og et d, men også et dansende par, hvor f’et er manden og d’et damen. 

fortsættes 
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1 Folkedans Danmark  4 Frilandsmuseet 

1 Vi gratulerer  4 Intern Afslutning 

2 Dans i operaen  5 Besøg i Skuespilhuset 

2 Høstfest på Blåkildegård 6 Vestegnens Kulturuge 

3 Dart 7 Foreningens udvalg mm 

4 Dansens dag 8 Oplysningssiden 

 Næste nummer udgives 24/9 2015  Deadline 15/9 2015                                * 
 

Vi gratulerer 
  

Jeg holder åbent hus den 23. maj 
fra kl. 10 – 12 med kaffe og mor-
genbrød.  
Det bliver holdt i beboerhuset på 
Stillidsvej. 

Kærlig hilsen Aase 

Aase Christensen 
Hedekæret 40, st. tv. 
2640 Hedehusene 
75 år 22. maj 2015 

 

 

Lise Hansen 
Valby Søndergade 7 
2630 Taastrup 
75 år 2. juni 2015 

 

John Wikkelsøe 
Leen D4, 2. -2 
2630 Taastrup 
70 år 17. september 2015 
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Folkedans Danmark (fortsat) 

Med disse ændringer følger foreningen sin vision om:  

at vil være et moderne idrætsforbund med en professionel 
konkurrencestruktur  

at vil være førende i viden og udvikling af folkedans og af de tilhørende 
dragter 

at vil være en samlende organisation for al folkedans i Danmark 

at styrke det internationale samarbejde på alle aktivitetsområder 
 
Årsmødet blev denne gang afholdt i Middelfart og varede kun otte timer. 
Mødet forløb godt og der var tid til debat. Hvad skete der så mere? 
Regnskabet blev fremlagt og viste et positivt resultat, det er dog 
tydeligt, at Trin og Toner stadig lægger beslag på mange af foreningens 
midler, hvorfor styrelsen stadig vil arbejde med at finde en model, for 

information til medlemmerne, der ikke er så dyr. Der blev godkendt arbejdsplan for 2016, der indeholder 
de aktiviteter FD og regionerne er involveret i. Her skal nævnes to: 9. januar Dansesjov i Taastrup og 25. 
– 29. juli Landsstævne i Assens. Budget og kontingent blev også godkendt med uændret kontingent. Så 
var der også mindre opløftende oplysninger. Medlemstallet er tæt på 6.000. Glædeligt var det, at 44 % 
var repræsenteret ved årsmødet. Ved årsmødet var I repræsenteret af Anette og Ole. 
 
Hvornår dukker det nye navn og logo så op? Af hensyn til Nordlek arrangementet i juli, skal det nye navn 
og logo først benyttes fra 1. august  
 

Ole 
 
 

    Dans i operaen 

 
Torsdag den 9. april var der casting i Roskilde Kloster, hvor dansere fra Hedeboholdet i Roskilde og fra 
Taastrup Folkedanserforening var mødt op. Alle fremmødte blev udtaget og vi kan derfor se frem til at se 
dem når Opera Hedeland opfører Cosi Fan Tutte. 
 
Hosebåndet vil være til stede ved præmieren. 
 

Høstfest på Blåkildegård 2015 
 
Der er kommet nye arrangører at høstfesten på Blåkildegård og de har valgt ikke at henvende sig til os 
om arrangementet. Vi deltager derfor ikke i festen. 
 
Ole 
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Dart 2015 
 

 

Så er endnu en dart sæson afsluttet med en rigtig hyggelig aften med pokal overrækkelse og god mad. 

Vi fik lakse roulade til forret, oksefilet med kartofler og garniture. Til dessert fik vi Bedstefar med skæg og 
chokoladekage. 

Selve sæsonen er gået rigtig godt, der er blevet gået til den ved skiverne, ingen har ladet den anden 
vinde uden kamp. Derfor var der også spænding om placeringerne, især hos herren. 

Placeringerne blev følgende: 

 

Nr. 8 Kirsten og Mogens 
Nr. 7 Annette og Edmund 
Nr. 6 Charlotte og Svend 
Nr. 5 Lis og Christian 
Nr. 3 Inger og Jørgen 
Nr. 2 Tina og Henning 
Nr. 1 Janni og Niels 

 

Så i år er vandrepokalerne gået til Annelise og Per, som er blevet nr. 4. Vi ønsker dem tillykke med den 
store ære. Og glæder os til sæson 15/16, hvor de står for det hele...! 

 

Vi takker for en god sæson 

 

Mogens og Janni 
 

 

 

http://www.taastrupfolkedanserforening.dk/
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Dansens dag 2015 
 
Igen i år er det den internationale dansens dag den 29. april. Det er i år en onsdag. Calisto har 
påtaget sig at skabe rammerne for dans på Høje Taastrup Station, 
Foreningen stiller med en kvadrille og Steen og danser kl. 15 og igen kl. 16. I kvadrillen indgår 
Vill. Programmet er det danske program til Nordlek. 
 
 

Frilandsmuseet 

Søndag den 30. august på Frilandsmuseet 

 

Gennem en årerække har en del af 
foreningens medlemmer pakket madkurven og 
taget til Frilandsmuseet for at nyde 
omgivelserne, folkemusikken og dansen. Der 
er mange, der har gjort som vi, efterhånden så 
mange at det kniber med at få noget at se på. 
Jeg har derfor aftalt med de foreninger, vi 
arbejder sammen med i Vestegnens 
Kulturuge, at vi sammen stiller et par 
kvadriller, noget musik og en leder, så vi kan 
være med til at holde liv i den gamle tradition. 
Den Lille Vendelbo, Hjerter to og vi er blevet 

enige om at afvikle det som en legestue, hvilket betyder at vi ikke skal finde en trænings dag inden samt 
at vi kan invitere andre til at være med. Uanset formen danser vi: Sønderborg Dobbeltkvadrille, Gryderup 
tro, Bøhmerdans, Fandango fra Vestjylland, Firtur fra Vejle, Tretur fra Hanemose og Dronningedans fra 
Møn. 

Påklædning 

Dragt er jo fantastisk flot i de omgivelser og vi skal passe på, at vi ikke selv skaber en uvilje mod dragter, 
som får nye dansere til at blive væk. Da det afvikles som legestue, hvor alle kan danse med er det natur-
ligvis ikke at krav, at det sker i dragt. 

Da Steen har flere aftaler den dag kommer tidspunktet for vor legestue senere. 

 

 

Intern afslutning 2015 

 

Det er på  

Lørdag den 25. april 2015 

 

Vi starter 17:00 i B-salen med en velkomstdrinks 

I bedes venligst selv medbringe service 

 og hvad i ønsker at drikke udover den første halve 
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Besøg i Skuespilhuset 

De fleste af os mødes på Taastrup Station eller i toget derfra, enkelte støder til på Kongens 
Nytorv. Vi skal i Nyhavn, hvor vi skal spise på Nyhavns Færgekro. Vi går samlet over til Færge-
kroen, hvor der er dækket op til 18 og hvor det store sildebord står klar. Først bestiller vi fadøl 
og snaps, det er godt at begynde med frokosten og så slutte med eventen. 

Der er et overdådigt sildebord og de to timer vi har inden vi skal videre går hurtigt. Vi går gen-
nem Nyhavn til Skuespilhuset, hvor vi, efter at have nydt udsigten fra Restaurant Ofelia, får en 
fantastisk omvisning, både i teatersalen, på scenen, bag scenen og i kontor, kantine og øverum. 
Det er en yderst engageret rundviser, der gør alt for, at vi får en god oplevelse. Og det gør vi. 
En god eftermiddag er forbi og det lykkedes os at splitte holdet på vej til METRO/tog, men vi 
kommer alle til Taastrup. 

 
Kassereren kontrollerer, at alle stole er der 
 
 

 
  

75 års 
fødselsdag  
Jeg fylder 75 år den 22. maj, og vil i 
den forbindelse holde åbent hus den 
23. maj fra kl. 10 – 12 med kaffe og 
morgenbrød.  

Det bliver holdt i beboerhuset på 
Stillidsvej. 
Kærlig hilsen 

Aase 

 

http://www.taastrupfolkedanserforening.dk/
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Vestegnens Kulturuge 
 

Sammen med Den Lille Vendelbo og Hjerter To vil 
vi igen i år deltage i Vestegnens Kulturuge. 
 
Fredag den 11. september danser vi kl 16. i 
Rødovre Centrum. 
 
Den Lille Vendelbo stiller med leder og musik. 
 
Vi kender endnu ikke den nøjagtige placering i 
centeret, men vil informere om det når vi kender 
det. 
 
Vi håber at vi kan blive lige så mange, som vi har 
været de to foregående år.  

Generalforsamlingen er torsdag 
den 7. maj kl 19 30 

I Kulturcenteret lokale 3 
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Foreningens udvalg mm. 

Dragtudvalg 

Lise, formand 
Grethe J 
Henning, bestyrelseskontakt 

Informationsudvalg 

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

Skovtursudvalg 2014 

Lise og Sigvald 
Ina og Jens Frede 
Ragnhild og Ole 

Kontakt til Taastrup Børnedanserforening 

Anette 

Kontakt til musikskolen vedr. foreningslokalet 

Jens Frede 

Reservation af lokaler 

Kirsten Krogh 

Arrangører: 

Medlemsaftener 

Lis og Henning samt Anette og Christian  

Juletræ 

Kirsten H., Ragnhild og Ole 

Første danseaften 2015 

Kirsten K. og Svend samt Ina og Jens Frede 

Intern afslutning 

Charlotte, Janni og Tina 
  

http://www.taastrupfolkedanserforening.dk/
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Oplysningssiden 

   
Formand Ole Lundum 43992126 ole.lundum@hotmail.dk 

Næstformand Anette Dahl Nielsen 43996654 chran@privat.dk 

Kasserer Edmund Muldvad 43520643 emu@post.tele.dk  

Sekretær Jens Frede Hovmand 43991331 jfhovmand@hotmail.com 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer   

Kirsten Krogh 43996838 kskrogh@mail.dk 

Tina Ørregaard 60603256 orregaard@webspeed.dk 

Henning Fruergaard 44918827 lh.fruergaard@email.dk 

Suppleanter   

Kirsten Harder 29336250 kirstenharder@live.dk  

Janni Culleton 43717307 Janni1@a.cirque.tv 

Instruktør Vill Plesner-Petersen 47520876  

Spillemand Steen Jagd 36450535  

Medlemskontingentet er: 

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

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

Ved betaling helårligt er 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 2014 – 2015: 
Tyvstart Kulturc/foren.lok 28/8 2014 Kl. 20 00 

Dansens dag på Frilandsmuseet Frilandsmuseet 31/8 2014 Kl. 10 00 

Høstfest på Blåkildegård Blåkildegård 6/9 2014 Kl. 12 00 

Åbent hus Kulturcentret 11/9 2014 Kl. 20 00 

Dans Vestegnens Kulturuge CITY 2 12/9 2014  

Under træet Kulturcenteret 13/9 2014  

Medlemsaften Kulturc/foren.lok 25/9 2014 Kl. 20 00 

Skovtur Helsingør 27/9 2014 Kl. 10 40 

Efterårsferie ingen dans  16/10 2014  

Medlemsaften Kulturc/foren.lok 30/10 2014 Kl. 20 00 

Juletræ Kulturcentret 11/12 2014 Kl. 18 00 

Juleglögg Kulturc/foren.lok 18/12 2014 Kl. 20 00 

    

Første danseaften 2015 Kulturc/foren.lok 8/1 2015 Kl. 20 00 

Dansesjov  
dansekursus v. Susanne og Vill 

Kulturcenteret 10/1 2015 Kl. 10.00 

Vinterferie ingen dans  19/2 2015  

Medlemsaften Kulturc/foren.lok 26/2 2015 Kl. 20 00 

    

Sæsonen afsluttes Kulturcentret 23/4 2015 Kl. 20 00 

Intern afslutning  25/4 2015  

Dansens dag  29/ 4 2015  

Generalforsamling Kulturcentret lok  7/5 2015 Kl. 19 30 
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