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Hosebåndet 
Medlemsblad 

Nr. 3 – februar 2016 - 29. årgang 

Tak for en god indsats 

I sidste nummer opfordrede vi jer til at købe julekalendere. Det resulterede i at foreningen fik et overskud 
på mere end 1.000 kr, efter Folkedans Danmark havde fået deres andel... 

Vores temaaften den første torsdag i måneden har ikke kun givet os nogle sjove oplevelser men har 
også gjort os synlige på nettet og i forskellige kalendere. To par har benyttet lejligheden til at komme og 
prøve at danse. Vi er således med til at vise den del af den danske kultur, som vi har valgt som vor 
hobby for andre om end ikke mange. 

Vi regner med at fortsætte med de åbne temaaftener i næste sæson. 

Bestyrelsen 

 

 

Vi holder åbent for deltagelse i vor dans den 
første torsdag i måneden.  

Vi danser kl. 19 30 - 21 00 i  
Kultur Centeret A-salen.  

Entre kr. 25,-.  

3/3 Emnet er løsbladsdanse  

 

 

 

 Indhold   
1 Vi gratulerer 4 Davids samling 
2 Dansesjov 5 Foreningens udvalg mm 
2 Jul 2015 6 Oplysningssiden 
3 Intern afslutning   

    
    
 Næste nummer udgives 14/4 2016  Deadline 7/4 2016                                * 

 

Vi gratulerer 

  

Velkommen til morgenmad 
mellem kl 9 og 11 

Ragnhild og Ole Lundum 
Søndertoften 92 
2630 Taastrup 
Guldbryllup 12. marts 2016 
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Dansesjov 2016   
 
Fra en deltager har vi fået denne spontane reaktion efter kurset: 
 

Jeg vil bare fortælle at de der ikke var med til Dansesjov virkelig gik glip af noget rigtigt godt. 
Det var alletiders dag. 
Jeg bemærkede at alle de små svenske børn kunne danse - og gjorde det. Det var dejligt for mig at være med 
til. 
Der var heldigvis nogle, der ville danse med mig, så jeg dansede næsten hele tiden.  
Jeg glæder mig allerede til næste år. 
 
Kirsten H 

 
Vi er mange der er enige med Kirsten, det var en god dag, desværre ikke med så mange kursister som i 
2015. 
 
Men vore venner fra Folkedansens Vänner mødte talstærkt op og dansede flittigt og blev om aftenen i B-
salen, hvor de spiste sammen med nogle af vore medlemmer. 
 
Tak til Susanne og Vill for et godt kursus. Tak til Susanne og Jan, Birthe og Leif samt Aase for at 
arrangere aftensselskabet og tak til Folkedans Danmark Region Hovedstaden for samarbejdet og 
underskudsdækningen. 
 
 
 
 

Jul 2015 

 

 
Når snemanden ser bedrøvet ud skyldes det, at vi måtte aflyse juletræet på 
grund af manglende deltagelse. Der skal trods alt være et vist antal børn for 
at det er sjovt for dem. Der blev i stedet legestuedans, hvor medlemmer og 
gæster hyggede sig og dansede julen ind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Charlotte, Janni og Tina 
inviterer til 

 

http://god-jul.dk/julehistorier/snemand.gif
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Intern afslutning 

 

 

Festudvalget vil i år gerne invitere dig og din ledsager til 

Intern afslutning  

med tema 1920érne/Charleston 

Lørdag den 30. april 2016 

 

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

 

Der vil i år blive serveret en 3 retters menu 

Og vi sørger for at der er ca. en halv flaske vin pr person 

 

I skal selv medbringe eget service. 

Der er mulighed for at købe øl og vand i lokalet. 

 

Prisen for alt dette er 200 kr. 

Som bedes indbetalt til foreningens konto 2275-8979152095 

Sidste frist for tilmelding og betaling er 14. april 2016 

 

Så skriv dig på listen  
  

http://www.taastrupfolkedanserforening.dk/
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Davids samling 

 
Til Skovtursudvalget 

Tusind tak for en dejlig 
oplevelse. 

Jeg anede ikke, at der var 
noget, der hed Davids 
Samling, og slet ikke, hvad 
det handlede om. 

Det gør jeg nu. 

Hold da op en masse lækre 
ting ham David havde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi gik rundt i to grupper og fik fortalt en 
masse om tingene. En time var slet 
ikke nok. Der var mange ting, vi bare 
måtte gå forbi uden at få forklaring, 
men hvis man havde tid, kunne man 
selv læse på plancher og i ”hørebøffer” 
hvad det var. Det vil Uffe og jeg gøre 
på egen hånd en anden gang. Dette 
besøg betragter vi som en introduktion 
til næste gang. 

Efter den fine rundtur gik vi igennem 
den smukt snedækkede Kongens 

Have til Lundgren i Gothersgade. Deres tapas bør prøves af de, der ikke har prøvet det. Alle 
tiders.  

Efter en dejlig lørdag fulgtes vi alle hjem i S-toget. 
 
Kirsten H 
 
 



Hosebåndet Nr. 3 – februar 2016 - 29. årgang 

www.taastrupfolkedanserforening.dk   Side 5 

 

Foreningens udvalg mm. 

Dragtudvalg 

Lise, formand 
Grethe J 
Henning, bestyrelseskontakt 

Informationsudvalg 

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

Skovtursudvalg  

Lise og Sigvald 
Ina og Jens Frede 
Ragnhild og Ole 

Kontakt til Taastrup Børnedanserforening 

Anette 

Kontakt vedr. foreningslokalet 

Jens Frede 

Reservation af lokaler 

Kirsten Krogh 

Arrangører: 

Medlemsaftener 

Anette og Christian 
Lis og Henning 

Juletræ 

Kirsten Harder 
Janni 
Ragnhild og Ole 

Juleglögg 

Annette og Mogens 
Susanne og Jan 

Første danseaften  

Ina og Jens Frede 
Kirsten og Svend 

Intern afslutning 

Charlotte 
Janni 
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 22721441 emu@post.tele.dk  
Sekretær Jens Frede Hovmand 43991331 jfhovmand@hotmail.com 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer   
Kirsten Krogh 43996838 kskrogh@mail.dk 
Tina Ørregaard 42712242 orregaard4@gmail.com 
Henning Fruergaard 44918827 lh.fruergaard@email.dk 
Suppleanter   
Kirsten Harder 29336250 kirstenharder@live.dk  
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 2015 – 2016: 

Tyvstart Kulturc/foren.lok 27/8 2015 Kl. 20 00 

Dansens dag på Frilandsmuseet Frilandsmuseet 30/8 2015 Kl. 10 00 

Åbent hus Kulturcentret 10/9 2015 Kl. 19 30 

Dans Vestegnens Kulturuge Rødovre Centrum 11/9 2015 Kl. 16 30 

Skovtur Køge 20/9 2015 KL 10 45 

Medlemsaften Kulturc/foren.lok 1/10 2015 Kl. 19 30 

Efterårsferie ingen dans Kom med en tur til Malmø 15/10 2015 Se opslag 

Medlemsaften Kulturc/foren.lok 29/10 2015 Kl. 19 30 

Juletræ Kulturcentret 10/12 2015 Kl. 18 00 

Juleglögg Kulturc/foren.lok 17/12 2015 Kl. 19 30 

    

Første danseaften 2016 Kulturc/foren.lok 7/1 2016 Kl. 19 30 

Dansesjov, dansekursus v. Susanne og Vill Kulturcenteret 9/1 2016 Kl. 10.00 

Vinterferie ingen dans  18/2 2016  

Medlemsaften Kulturc/foren.lok 3/3 2016 Kl. 19 30 

Sæsonen afsluttes Kulturcentret 28/4 2016 Kl. 19 30 

Dansens dag  29/ 4 2016  

Intern afslutning  30/4 2016  

Generalforsamling Kulturcentret lok  12/5 2016 Kl. 19 30 
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