Hosebåndet
Medlemsblad
Nr. 3 – december 2017 - 31. årgang
Julekalendersalg
2017 har været et godt, med hensyn til salg af julekalendere. På nuværende tidspunkt er der 18
skrabelodder tilbage, hvilket betyder, at der er et overskud på kr. 840, der deles mellem
børnedanserforeningen og os, med 270 til børnene og 570 til os.
Det er et flot resultat.
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Næste nummer udgives 1/3 2018

Julehilsen
Dansesjov
Foreningens udvalg mm.
Oplysningssiden

Deadline 20/2 2018

*

Vi gratulerer
Grethe og Sejer Roger Jensen
Lodager 16
2620 Albertslund
Diamantbryllup 11. januar 2018
Grethe Roger Jensen
Lodager 16
2620 Albertslund
85 år 7. januar 2018
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TUR TIL MALMÖ
På grund af en kedelig brist i kommunikationen mellem forfatter og redaktør kom denne artikel ikke med i forrige
nummer.

Torsdag den 18. oktober var vi 14, der drog til Malmö for, at danse med vores venskabs forening.
Som noget nyt begyndte vi med at danse allerede kl. 18:00.
Efter at alle havde været rundt og kramme og sige goddag, gik vi ind for at danse. Vi fik at vide, at vi ville danse
frem til ca. 19:30, hvor der ville blive en kaffepause, på ca. ½ time og at vi bagefter ville danse til ca. kl. 21:00.
Vi startede ud med en rigtig god gang opvarmning, hvor vi fik gået alle musklerne igennem. Da den svenske danse
lede synes nu var vi varme nok, begyndte vi med nogle svenske danse. (Kan desværre ikke huske hvilken) Har dog
langt mærke til, at i de svenske danse, bytter man tit partner undervejs.
Da vi havde danset nogle svenske danse, kom Vill på banen med danske danse. (Kan heller ikke huske hvilke danse
vi dansede). Ved bare at det var kvadrille danse og at vi fik grinet meget. Da vi havde danset nogle af Vills danse,
fik vi en lille drikke pause.
Herefter danse vi igen nogle svenske danse. Os der har været der før, kendte godt dansene, men der er ikke ens
betydende med, at vi kunne finde ud af dem. Så her fik vi også grinet.
Kan godt være at vi danse svensk og dansk, mere blandet.
Så var det blevet tid til kaffepausen, hvor der var flere forskellige kager. Så det gjorde ikke noget, at vi ikke havde
nået aftensmad. I pausen blev der talt og grinet, med gamle og nye venner og vi blev alle sammen inviteret til, at
deltage i et dansekursus lørdag d. 08. november 17 i Malmö. Jan eller Vill har flere oplysninger. (Tro jeg)
Så blev det tid, til at danse igen og jeg kan ikke huske om vi lage ud med danske eller svenske danse. Jeg ved bare,
at vi dansede Lang Menuet og at jeg aldrig har danset den så hurtigt. Det var sjovt og også underligt.
Vi danset også en lang svensk dans, som jeg havde prøvet før, men som nok vil tage mange gange endnu før jeg
lære.
Da vi var færdige med dansen, blev der igen krammet.
Og så drog vi hjemad igen efter en rigtig hyggelig aften.
Den 27. okt. 2017 kl. 18.35 skrev Janni Culleton <JanniCulleton@outlook.com>:
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Spise med Price

De voksenundervisende
foreninger har igen fået
mulighed for, sammen med
Voksenundervisningens
Samråd I Høje-Taastrup
Kommune at lave et
debatarrangement.
Da det denne gang er blevet
en torsdag, den eneste dag i
året hvor brødrene kunne og
der ved ledigt i teateret, vil
jeg anbefale, at de der
ønsker at deltage, køber
billet hos enten AOF eller
FOF.
Det anbefales at købe billet
inden 6. januar. Jeg har
denne gang ikke reserveret
et antal billetter til foreningen.

Første danseaften 2018
Torsdag den 4. januar
Traditionen tro danser vi først, herefter hygger vi os i kultursalen. Her vil der blive serveret et let
traktement samt en øl, vand eller vin.
I kan også tilmelde jer ved at sende en mail til Kirsten Krogh
kskrogh@mail.dk og indbetale 65,- kr. på foreningens konto
senest den 2. januar 2018.
Medbring: flad middagstallerken, kniv, gaffel, kop og kaffe/the.
Øl og vand kan købes til foreningens sædvanlige priser.
Hosebåndet Nr. 2 – december 2017 - 31. årgang
www.taastrupfolkedanserforening.dk

Side 3

Julehilsen

Andet halvår 2017 er ved at være slut, der er kun en danseaften tilbage, den afsluttes så
med glögg og æbleskiver og hygge. Tak for mange gode torsdage, hvor der for det meste har
været et flot fremmøde og engagement i dansen.
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle, også Hosebåndets venner en glædelig jul og et
godt nytår.
Ole
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Dansesjov
Vi gentager succesen, så mød op
lørdag den 20. januar 2018.
Vi holder igen kursus i spændende
danse fra ind- og udland. Også i år med
flere ”ikke så brugte” danske danse.
Vi maler med hele paletten og danser
svære og lette danse – sjove og
udfordrende – hurtige og langsomme
– måske lidt kendte, men nok mest
ukendte!
Musikken leveres af Bjarne Grue
Knudsen på harmonika og Christoffer T.
Dam på violin.
Dansen ledes af Vill & Susanne
Plesner-Petersen
Det foregår i Kulturcentret, Poppel Alle
12, Taastrup.
Kurset varer fra kl. 10 00 – 16 00
Kursusprisen er: 180 kr.
Medbring selv frokost og kaffe. Øl og
vand kan købes
Har du spørgsmål – eller vil du tilmelde
dig, så kontakt:
Vill Plesner-Petersen. Tlf. 25 15 98 61.
Mail: svipp@mail.dk
.

Vill & Susanne Plesner-Petersen

Taastrup Folkedanserforening

Folkedans Danmark Region Hovedstaden

LØRDAG den 20. januar 2018
Kl. 10 – 16
Tilmelding på fremlagte liste, ved indbetaling til foreningens konto
slipper I for køen
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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
Næstformand Anette Dahl Nielsen
Kasserer Edmund Mulvad
Sekretær Annette Melby Christensen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kirsten Krogh
Tina Ørregaard
Henning Fruergaard
Suppleanter
Lise Hansen
Janni Culleton
Instruktør Vill Plesner-Petersen
Spillemand Steen Jagd

42600131
43996654
22721441
23699230

ole.lundum@hotmail.dk
chran@privat.dk
emu@post.tele.dk
annettemelby@gmail.com

43996838
42712242
44918827

kskrogh@mail.dk
orregaard4@gmail.com
lh.fruergaard@email.dk

43996077
43717307
25159861
36450535

lisijhansen@gmail.com
janniculleton@outlook.com

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,Dragt del
25,Depositum
100,*medlemmer af Taastrup Børnedanserforening og Taastrup Folkedanserforening.

150,75,300,-

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 2018

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

Intern Afslutning

Kulturcentret

Dansens dag

1/3 2018

Kl. 19 30

26/4 2018

Kl. 19 30

28/ 4 2018

Generalforsamling

Kulturcentret lok

Dansens dag på Frilandsmuseet

3/5 2018

Kl. 19 30

2/9 2018
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