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Danseleder:   Flemming Olsen  

Spillemænd:  Keld Tachau, Violin 

    Hanne Bøgh, Harmonika 

                         
 

Dans for voksne: Onsdage, kl. 19.30-21.30, Usserød Skole, Kantinen 

 

 

 

   

 
   

Foreningens bestyrelse 

 

     Birgit Tønnesen, formand  4586 9725 

     John Jensen, kasserer   4352 2145 

     Inge Beck, sekretær   4586 2819 

     Brian Johansen, næstformand 6070 9750 

     Per Petersen  4586 3517 
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Birgitte Nielsen 49145453 

E-mail:       birgittenielsen@ofir.dk 



 
Side 3 

 

Hej folkedansere. 

 

Ny sæson i Hørsholm Folkedans starter også med ny 
redaktør på Mollevitten. 
Jeg har for mange år siden været redaktør på et 
beboerblad i en andelsforening på Amager. Dengang var 
det nødvendigt at skrive en fejlfri stencil før man kunne 
trykke (med håndsving!), og derefter skulle man løbe til 
4. sal i 10 opgange for at omdele. 
Livet er blevet noget lettere – heldigvis! Nu sker det 
hele på skærmen, der er stavekontrol og man kan 
indsætte billeder, endda farvebilleder! 
Jeg håber meget at I alle vil bidrage med materiale og 
indlæg med Jeres oplevelser med folkedans, fra vores 
egne ture og fester, fra stævner og rejser. 
 
Mollevitten vil i sæsonen udkomme første onsdag i 
måneden. 
 
Indlæg afleveres senest den næstsidste onsdag i 
måneden, og jeg bliver glad hvis der er billeder med! 
 
 
Kærlig hilsen 
Birgitte 
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Europeade i Martigny, Schweiz 
 

 havde i det tidlige forår forespurgt, om Hanne og jeg 
var interesserede i at deltage på en tur til Europeaden i Martigny – man 
stod og manglede nogle få par til diverse opvisninger. 
Vestegnsgruppen er et blandet foretagende fra Roskilde, Hedehusene, 
Stenløse, Veksø, Præstø, Skibby, Tune og Ølstykke. De fleste har været 
med til noget lignende i andre sammenhænge, og ledelsen (Asta og Ebbe 
m.fl.) havde planlagt tilsvarende ture før. 

Efter 4 træningsaftener i Reerslev forsamlingshus, startede vi tirsdag 
den 22. juli fra Roskilde med bus sydpå, og første stop på vejen var 
hotel i Bad Hersfeld, Tyskland. Fin, fin forplejning med 35 
forskellige slags müssli til morgenmaden!  
Med et par af de sædvanlige totale stop på motorvejen var vi ved at 
miste vores varme aftensmad i Martigny, men kontakt til vore danske 
guider gjorde, at vi nåede frem inden kl. 21, og kunne lige nå det. 
Herefter indkvartering på vores hotel. Nydeligt og pænt, nødvendig 
service, men morgenbordet var fransk – dog, vi manglede ikke noget 
som helst. 
Der skulle trænes igen. Nogle par havde ikke været med til mere end 1 
træningsaften, så det var nødvendigt. Men vi var snart klar til deltagelse i 
åbningsceremonien. Den indledtes med indgang af 2 grupper fra Horsens 
egnen, som havde været værter i 2007, endvidere diverse lange taler på 
adskillige sprog. Halvdelene af tilmeldte hold danser i 3 minutter i det 
romerske amfiteater, der er indrettet med 4 kvadratiske trædansegulve. Fint 
nok – men varmt (ca. 35 grader). Største gene – ventetiden! Det må 
tilføjes, at der var tilmeldt 202 hold fra hele Europa (EU) og i alt 5000 
deltagere. Det stillede store krav til ”Ziwilschutz”, som stod for udlevering 
af morgenmad, frokostpakker og middagsmad på grundlag af diverse 
spisebilletter. Det hele var arrangeret i nogle store udstillingshaller i byen, 
og der var tale om enormt lange borde, men alt gik fuldstændig 
gnidningsløst. Vi var dog forskånet for at skulle tage ind til morgenmad, da 
det var med i vores hotelaftale. 
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På åbningsaftenen var der optræden af forskellige musik og sang-grupper. 
Af dansk deltagelse så og hørte vi spillemandsgruppen fra Svinninge 
(Vestsjællandsgruppen) samt den grønlandske sanggruppe ”Mik”. Af 
spændende og usædvanlige optrædener var ”Strubesang” fra Sardinien 
samt det skotske sækkepiberensemble. Sidstnævnte gav også en optakt til 
aftensmaden en enkelt aften. 

Af byopvisninger – for dem var der jo et hav af – var vi heldige kun at 
have 2 fredag eftermiddag. Begge i gadekryds med bagende sol, og med 
lidt gene fra de unge grupper, som ofte var meget støjende – især dem fra 
østlandene samt Spanien.  

 
   Lørdag gik alle gennem byen i en styret parade, og det så virkelig ud, 

som om alle indbyggere (ca. 15.000) var af hus. Om aftenen var der 
åbent ”bal” på en stor plads foran ”Hovedkvarter/Spisesal/Service- 
kontor”. Alle dansede med alle til den musik, som den aktuelle 
optrædende gruppe leverede. Meget festligt og langvarigt for de som 
havde kræfterne. Vores slap op midtvejs, men det var dejligt at se, så 
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mange unge mennesker more sig uden alt for mange ”kunstige tilsætnings-
stoffer”. 

Søndag var der afslutning i amfiteateret med optræden af den sidste halvdel 
af grupperne med vægt på de Lithauiske, som skal være værter i 2009. 
Selvfølgelig mange taler igen! 

Mandag morgen tidligt af sted med bus, og efter nogle dumme 
svinkeærinder atter overnatning i Bad Hersfeld på et godt hotel 

(Middagsmad kl. 22.30), og næste dag en gnidningsløs tur tilbage til 
Roskilde. 

En spændende og god oplevelse med nasser af underholdning og benhårdt 
arbejde, som vi formentlig vil sige ja til igen, hvis lejlighed bydes. 

Hanne og Torben 
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SKOVTUREN 14. juni 2008. 
  

I år gik turen til Hammermøllen i Hellebæk. Vi havde sat 
stævne med en af de engagerede mennesker knyttet til dette 
spændende historiske område. 
Vi fik en rundvisning med indblik i den våbenindustri der har 
været på området. 
Meget spændende var at se den store model af området, med 
fantastiske detaljer. Den findes i turbinehuset, som stadig 
producerer strøm ved vandkraft. 
Rundvisningen sluttede ved den store hammermølle, hvor 
vandkraften blev demonstreret da de store vandmøllehjul blev 
sat i gang. 
Så drak vi vor medbragte kaffe/the/øl! Vi nåede også at blive en 
smule våde, da vejret ikke helt var som bestilt! 
Kl. 18 mødtes vi til grillmad på Usserød Skole. Igen var det en 
dejlig aften med dejlig mad, hygge og en lille svingom som 
afslutning. 
 
Birgitte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planlagte aktiviteter 2008  

  4. oktober Høstfest 
  7. oktober Syaften *) 
15. oktober Foreningsaften, dans 
21. oktober Syaften *) 
  3. november Syaften *) 
  7. november Foreningsaften, film og billeder 
20. november Syaften *) 
22. november Bal / Legestue 
10. december Juletræsfest 

  2009 
  7. januar  Første danseaften i 2009 
13. januar  Syaften *) 
17. januar  Nytårsfest 
29. januar  Syaften *) 
10. februar Syaften *) 
11. februar Foreningsaften, viseaften 
  5. marts  Syaften *) 
28. marts  Bal / Opvisning og legestue 
 
*) dragtudvalget forbeholder sig ret til at aflyse/flytte enkelte 

aftner. 
 

 
 


