Hosebåndet
Medlemsblad
Nr. 2 – oktober 2016 - 30. årgang
Skrabe julekalendere
Så begynder salget af årets julekalender fra Folkedans Danmark.
Brug den som gave her i oktober og november og vær med til at støtte
såvel Folkedans Danmark som Taastrup Folkedanserforening.
Der er balance i regnskabet når vi har solgt 3 pr. medlem
De må naturligvis også sælges uden for folkedanser kredse
Ole
Voksenundervisningens Samråd
Vi er sammen med de andre foreninger der yder voksenundervisning medlem af
Voksenundervisningens Samråd, og Anette og Ole sidder i bestyrelsen. Der er blevet muligt at lave et
fælles debat arrangement, som alle foreningerne står bag.
Det bliver onsdag den 29. marts 2017 med titlen Giv dit liv et serviceeftersyn med Peter Qvortrup
Geisler.
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Vi gratulerer
Min fødselsdag er en torsdag, så
jeg vil gerne give et glas vin og et
lettere traktement efter dans

Ole Lundum
Søndertoften 92
2630 Taastrup
75 år 12. januar 2017
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Die Klingende Windrosen

Jubilæum

Die Klingende Windrosen, vores Olpe værter, har lige haft 50 års jubilæum og der var vi
inviteret til at komme.
Jubilæet blev fejret i weekenden 7. - 9. oktober i Xanten, den eneste by i Tyskland der
begynder med X. Den ligger ikke langt fra den hollandske grænse i nærheden af
Neijmengen.
Vi var inviteret 8 personer, hvilket betød at der ikke var plads til en spillemand, så vores
musik var indspillet på USB til brug i en computer.
Holdet der tog afsted var:
Kirsten og Svend
Susanne, Vill og Simon
Janni
Susanne og Jan
Desuden var Elke og Thorkild inviteret direkte. De fulgtes med et par venner fra Berlin.
Vi blev hentet af Tina fra Gadstrup Bustrafik fredag den 7. kl. 05.30, det er tidligt, og så
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gik det ellers sydpå, heldigvis uden ret meget kø.
Vi var fremme i Xanten lidt over 4 om eftermiddagen, hvor der blev taget godt i mod os.
Vi skulle bo på et Jugendherberg på 4 sengs stuer.
Udlevering af nøgler og indkvartering var som det plejer at være i Olpe.
Efter spisning var der velkomst party med ”free drinks” og disko.
Det var dejligt at møde gamle venner og bekendte. Foruden tyskerne selv var der gæster
fra Sverige, Ungarn, Irland, Frankrig, Holland og selvfølgelig os.
Det blev lidt sent fredag aften inden vi fik natmad på værelset, traditionerne skal jo holdes.
Lørdag efter morgenmad var der mulighed for at gøre hvad man selv havde lyst til,
undtagen hvis man var gruppeleder (læs: Vill og Jan) for de skulle selvfølgelig til
gruppeleder møde kl. 11.00.
Vi havde overtalt Tina til at komme med bussen, den stod ikke ved vandrehjemmet, og
kører os en tur til Xanten, ca. 3 km.
Da Vill og jeg stødte til gruppen ca. kl. 12.00, havde de set hele byen mente de, dog uden
at have været i kirken så den gik vi alle ind og så.
Lidt spartansk, men med nogle flotte blyindfattede vinduer og en historie der bl. a. fortalte
om bombning i februar 1945 og senere genopbygning.
Frokost på byens torv, pølser og fritter, hvad ellers.
Efter besøg i en skobutik, noget der også hører Olpe turen til, opdagede vi at der var en
gågade, så den måtte også lige checkes.
”Hjemme” igen på vandrehjemmet ca. kl. 14.00 var det tid til afslapning og
eftermiddagskaffe.
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Den officielle del af turen, 50 års jubilæumsfesten, begyndte kl. 17.00 hvor vi alle var i
dragter.
Andreas bød velkommen med et glas ”champagne” og bød os indenfor til middag og
efterfølgende fest.
Efter middagen samledes vi alle i festsalen hvor der var taler og opvisninger fra alle
deltagende grupper
Aftenen sluttede med stort kagebord og fri dans til den lyse morgen.
Søndag var vi alle inviteret til ”høstfest” i Pfalsdorf ikke langt fra Xanten.
Desværre kunne vi ikke bruge bussen da den ikke måtte flyttes før kl. 15.00 hvis vi skulle
kunne kører hjem uden overnatning (kører/hviletid bestemmelserne)
så vi blev fordelt i privatbiler.

Hosebåndet Nr. 2 – oktober 2016 - 30. årgang
Side 4

send indlæg til: kirstenharder@live.dk

Høstfesten startede kl. 11.00 hvor der allerede var mange tilskuere og efter flere
opvisninger sluttede dagen kl. 16.00.
Omklædning til ”civil” og afgang ca. kl. 16.30. Hjemme i Fløng næste morgen kl. 3.00
efter en tur uden problemer.
Tak til jer der deltog for en pragtfuld weekend.
Susanne og Jan
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Jul

DET LA’ SIG IKKE SKJULE – NU SKAL VI ATTER JULE
Kom til gløgg og æbleskiver efter dans
TORSDAG DEN 15. DECEMBER
Der vil også være mulighed for at synge de
gamle julesange, lege en juleleg, julehygge
–

Al dette for kun 50 kr.
Så hvad venter du på ?
Skriv dig på listen senest 1/12
Du kan som sædvanlig få en sneøl/eller en
vand hvis du ikke drikker gløgg.
Julenisserne

HUSK! KOP, TALLERKEN OG SKE!
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Juletræ
I år er det store spørgsmål ikke om julemanden kommer, men om der er nogen børn.

Vi forsøger at arrangere juletræ
torsdag den 15. december
kl. 18 00
Skriv jer på tilmeldings listen,senest den 1. december
18 00 juletræ med dans og godteposer
19 00 æbleskiver og kaffe
Prisen er: kr. 60 indbetales til foreningens
konto efter 1. december
På gensyn
Janni, Kirsten H,
Ragnhild og Ole

De tre kvadriller
Forleden var vi tre kvadriller på gulvet, en god oplevelse. Når vi var tre kvadriller var det fordi
der kun var tre dansere, der havde forfald.
Ja, vi er nu kun 27 aktive dansere i foreningen og er derfor nødt til at hjælpe hinanden med at
holde liv i dansen ved at møde op, og endnu bedre møde op med et nyt par.

Efterårsferie i Malmö
Torsdag aften der ni dansere i Malmö hos Folkedansens Vânner. De havde en hyggelig aften,
med dans og kage. De benyttede lejligheden til at invitere vore svenske venner til Dansesjov i
januar.

Skjulhøjgård
Tiden løb fra os, så vi må se om vi kan tilbyde et arrangement i det nye år.

Hosebåndet Nr. 2 – oktober 2016 - 30. årgang
www.taastrupfolkedanserforening.dk

Side 7

Første Danseaften

Det er i 2017 torsdag den 5. januar og I kan tilmelde jer ved at send en mail til Kirsten Krogh
kskrogh@mail.dk og indbetale de 55 kr. til foreningens konto senest den 2. januar. Eller skrive jer på den
fremlagte liste senest den 15. december, her bedes I også indbetale de 55 kr. til foreningens konto
senest den 2. januar –
Traditionen tro danser vi til kl. 21, herefter vi hygger os i kultursalen. Her vil der blive serveret et let
traktement, samt en øl eller vand.
Medbring flad middagstallerken, glas, kniv, gaffel, vin samt kop og kaffe/the. Husk plastpose til
hjemtransporten af service.
Øl og vand kan købes til forenings sædvanlige priser.
Prisen for arrangementet er på kr. 55,00 pr. person, som indsættes på forenings konto eller betales til
kassereren. Tilmelding senes den 2. januar 2017.

Ina, Annette, Svend og Kirsten
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Dansesjov
Dansesjov
Vi gentager succesen, så mød op
lørdag den 14. januar 2017.
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
Senest 15. december kan tilmelding
også foretages på fremlagt liste.

Vill & Susanne Plesner-Petersen

Taastrup Folkedanserforening

Folkedans Danmark Region Hovedstaden

LØRDAG den 14. januar 2017
Kl. 10 – 16

Taastrup Folkedanserforening
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DART 2017

Så nærmer tiden sig hvor vi skal til at tænke på dartsæsonen
2017. Vi starter i A- kælderen (kulturkælderen) d. 10/1 – 17
kl. 19,00.
Der bliver som sædvanlig en dame og en herre række
Indmeldingsgebyr er 50,00 incl. en vand eller en øl.
Så mød op til nogle fornøjelige timer.
Tilmeldingsliste bliver fremlagt senere.
Venlig hilsen
Annelise og Jørgen
Afslutningsfest bliver 4/4- 2017 i foreningslokalet!
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Høstfest på Borgerskolen

22/9
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Foreningens udvalg mm.
Dragtudvalg
Lise, formand
Joan
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
Næstformand Anette Dahl Nielsen
Kasserer Edmund Mulvad
Sekretær Kirsten Harder
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kirsten Krogh
Tina Ørregaard
Henning Fruergaard
Suppleanter
Lise Hansen
Janni Culleton
Instruktør Vill Plesner-Petersen
Spillemand Steen Jagd

43992126
43996654
22721441
29336250

ole.lundum@hotmail.dk
chran@privat.dk
emu@post.tele.dk
kirstenharder@live.dk

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:

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

150,75,300,-

Sæsonprogram 2016 – 2017:
Tyvstart
Dansens dag på Frilandsmuseet
Åbent hus
Dans Vestegnens Kulturuge
Skovtur
Medlemsaften

Kulturc/foren.lok
Frilandsmuseet

Kl. 19 30
Kl. 10 00
Kl. 19 30
Kl. 16 00

Kulturc/foren.lok
Kulturcentret
Kulturc/foren.lok

25/8 2016
28/8 2016
1/9 2016
9/9 2016
17/9 2016
22/9 2016
7 – 9/10
2016
20/10 2016
27/10 2016
15/12 2016
15/12 2016

Kulturc/foren.lok

5/1 2017

Kl. 19 30

14/1 2017

Kl. 10.00

Rødovre Centrum
Roskilde Kloster
Kulturc/foren.lok

Klingende Windrose 50 år
Efterårsferie ingen dans
Medlemsaften
Juletræ
Juleglögg
Første danseaften
Dansesjov
dansekursus v. Susanne og Vill
Vinterferie ingen dans
Medlemsaften
Sæsonen afsluttes
Dansens dag
Intern afslutning
Generalforsamling

Kulturcenteret
Kulturc/foren.lok
Kulturcentret

Kulturcentret

23/2 2017
2/3 2017
27/4 2017
29/ 4 2017
6/5 2017
11/5 2017

Kl. 19 30

Kl. 19 30
Kl. 18 00
Kl. 19 30

Kl. 19 30
Kl. 19 30
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