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Hørsholm Folkedanserforenings Års rapport for 2010 -2011 

I tidsrummet inden den nye sæson startede var vi optaget af: 

Tove Barfod fejrede sin 80 års fødselsdag og fik Tillykke og vin gave fra foreningen. 

Træning til Landsstævne d. 01.06 – d.15.06 – 22.06.10 hvor deltagere fra vores forening, der ville være med 

i regionsopvisning i dragter, trænede. Det foregik i Centerhallen i Allerød, samt Toftevangsskolen Birkerød. 

Sommerdans d.02.06.10. 

d.23. – 24.05.10 var der dansens dag i Tivoli som Landsforeningen for Danske Folkedansere havde iværksat. 

Vi skulle have meldt os til optræden i november, men da vi jo fejrede vores 50 års jubilæum der, mente vi i 

bestyrelsen ikke vi kunne klare at træne til dette arrangement. Man kunne så i stedet tage ind og være 

tilskuere til det fine program der var lagt. Jeg tror desværre det kun var mig der kom ind i kort tid den 

1.dag, og John og Irene der kom2.dagen her fra os. Det blev meget rost og der var fin omtale fra medierne. 

Vores Skovtur d.12.06.10 kunne heller ikke trække så mange medlemmer med, men skovtursudvalget 

gennemførte den alligevel selvom vi kun var 12 voksne og 2 børn, og der kun kom få ekstra om aftenen. 

Turen gik med tog til Rosenborg Slot. Efter vi havde set museet og ikke mindst Kongekronerne og 

Dronningens juveler i kælderen, drak vi kaffe i parkens Cafe ” Traktørstedet,” og var heldige at det holdt 

tørvejr med lidt sol.  Aftalen var så, at man bagefter tog hjem og skiftede tøj, lavede kaffe og selv tog mad 

med på Usserød Skole, hvor vi sluttede med at spise og få en lille svingom. Trods vi var få, havde vi en dejlig 

dag.    Stig har taget dejlige billeder fra dagen, og jeg tror han har sendt dem til alle der var med. 

Tak til skovtursudvalget som jo er festudvalget. 

Landsstævnet i Maribo d.26. – 31juli 2010 var rigtigt godt.  

 Vi havde fint vejr for det meste, og kunne spise morgenmad uden for teltene, synge morgensang og få en 

lille morgenbitter. Til vores fællesspisning måtte vi dog sætte fællesteltet sammen med Janniks og Trines 

fortelt, fordi der kom en byge, og vi også var en del mennesker. Vi havde gæster fra andre foreninger der 

gerne ville spise sammen med os.  Regionens opvisninger gik godt, og det hele er blevet filmet og redigeret 

af John for regionen. Diskette kunne efterfølgende købes for 30 kr. 

Tak til alle deltagere der var med til det hyggelige samvær ved stævnet. 

Regionen stod for Dansens dag på Frilandsmuseet d.29.08.10 fra kl.10. 

Vi havde i foreningen aftalt, at de som havde lyst til at komme kunne mødes ved bagindgangen kl.10 med 

madkurv, og så gå rundt sammen og se på danserne fra andre foreninger, der lavede opvisninger. Som en 

ekstra skovtur. Jeg stod der kl.10, men ingen dukkede op! Jeg gik ind alene, og på rundturen traf jeg Hanne 

og Torben. De var kommet lidt senere, og vi gik så sammen rundt og så på dans, fik en lille sving om og 
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spiste frokost. Ole og Vera var også derude med Gladsaxe folkedanserforening og underholdte med musik 

og dans. Synd der ikke var flere der havde lyst til at komme! 

Optakt til sæson 2010 – 2011: Onsdag d.1. september. 

Sæsonstart med Indbydelse til Les Lanciers hvor vi lærer dansen. 

 Derefter Lørdag d.04.09.10 Bal aften / Legestue.  Det var en god start på sæsonen, og der kom flere nye 

gæste par om onsdagen, men desværre kunne de ikke komme til festen om lørdagen. Det ene par ville 

egentlig gerne fortsætte med at danse, men vi har ikke set dem efterfølgende. De havde ellers danset 

tidligere.  Desværre fik vi ikke nye medlemmer! Men vi havde så gæster fra andre foreninger på besøg. 

Tak for indsats med boller og lagkage samt opdækning så tidligt på sæsonen. 

Onsdag.d.08.09.10  startede den ordinære sæson. Der kunne vi lige nå at træne til PR. opvisning. 

PR. opvisning d.11.09.10. Vi mødtes på torvet foran Paw sko. Vi blev lige 2 kvadriller, men ikke så mange i 

dragt. Der blev delt foldere ud til folk der gik forbi, og vi var glade over at unge med børn så på dansen. Der 

er bare ikke så mange der har lyst til at danse med os! Bagefter var vi i cafe M hvor Inge havde fået 

arrangeret en gratis drik fra Centerforeningen til danserne. Vi takkede pænt. 

Fredensborg Folkedanserforening holdt jubilæum d.25.09.10 hvor nogle af os var til deres legestue, og vi 

gav dem en vin gave fra foreningen. 

Høstfest d.09.10.10 kl.18. Man tog mad med til fælles buffet og kaffe, så sørgede festudvalget for småkager 

og frugt. Det blev en festlig aften med de26 deltagere der spiste, sang og dansede. 

Foreningsaftensudvalget var vært onsdag d.20.10.10 med en festlig Squaredance aften. De havde 

arrangeret en caller til at lede dansen. Det var Bjørn fra Fredensborg Square Club, og han kunne virkeligt få 

os i omdrejninger. Han brugte båndoptager, og musikken var rigtig god. Der var 28 deltagere. Udvalget 

havde bagt kage til os, så vi skulle bare selv have kaffe med.  Mange roste aftenen og Bjørn med, og syntes 

han var rigtig god.  

I oktober bad LDF os om at deltage i et projekt ” Det er sundt at danse folkedans. ”De bad foreningerne 

deltage med max 3 par hver, med trintællere på 3 forskellige træningsaftner og en legestue. Dette skulle 

noteres i et skema og ville så blive til et grundlag for en artikel. Sidste frist var 15. november. I vores 

forening var der 1 par, Karen og Bjarne, der tilbød at være med og som havde trintæller. Det var lidt sjovt at 

følge, for selv om de dansede sammen var der forskel på antal trin de havde taget! Vi sendte det udfyldte 

skema ind, og har så ventet spændt på at høre om projektet. Det er først kommet i Trin og Toner her i maj 

2011, og det viser tydeligt at folkedans er en god hjælp til at røre sig det antal trin der anbefales at tage 

dagligt for voksne. LDF vil nok gentage projektet i 2011 for at få yderligere materiale. Tak til Karen og Bjarne 

for deltagelsen. 

Foreningsaftensudvalget havde fået nok en god ide. De inviterede os d.29.10.10 til fælles spisning og hygge 

med egen mad og kaffekl.18.30 og kl.ca.1930 havde man fået Karen Margrethe Pedersen, forsker og ansat 

på Københavns Universitet til at komme og holde et foredrag om dialekter. Der kom 23 medl. og gæster 
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som fik en herlig oplevelse, og Karen Margrethe der er bosat i Hørsholm var glad for interessen og 

spørgelysten fra de fremmødte. Hun fik stor tak. 

I november blev Torben Frederiksen 70 år og fik Tillykke og vin i gave fra foreningen. 

Legestue d.20.11.2010 blev holdt på vinterens første sne dag. Flemming havde lavet sanghefte med en 

forside prydet af hans to piger i flyverdragt og i sne, og det var taget på dagen. Legestuen var pænt besøgt, 

med 42/ 7 deltagere og vi havde en festlig aften med god danselyst. 

Tak til festudvalg og hjælpere. 

Vi har i år modtaget 180 julekalendere til videresalg fra LDF. Vi har 2 kalendere lagt ind i kontingentet for 

aktive medl. og 1 for passive. Vi har brugt nogle til lotteriet, og ellers lykkedes det i år at få resten solgt 

uden at skulle stå i hovedgaden og sælge. Det er til stor hjælp for LDF til ungdomsarbejdet, og vi får selv en 

indtjening til foreningen, nemlig 10kr af de 25 den koster. 

Regionen holdt regionslegestue på Usserød Skole d.27.11.10.  Desværre kom der ikke mange. Det var en 

slem  vinter,  så halvdelen af leder og spillemænd meldte fra pga. vejret. Heldigvis kunne den anden del 

blive hele aftenen, så de der trodsede vinteren, enkelte fra Reg´s. bestyrelsen og nogle få her fra Hørsholm, 

fik da en danse glad aften og boller med hjem. Der var bagt rigeligt med boller og lavet mange lagkager. 

Søndag d.28.11.10  blev jule- dekorationerne lavet hos Kresten og Tove som også er leverandør af gran og 

grønt samt kaffe til de kreative medvirkende. Også i år var dekorationerne eftertragtede til juletræsfesten, 

hvor de blev trukket ud til sidst på alle nr. i lotteriet. 

Mandag d.29.11.10  fyldte Inge og jeg godteposer, og satte dem klar i kælderen. 

Juletræsfesten blev holdt d.01.12.10.  

Det var ret tidligt, men vi kunne ikke låne Usserød Skole senere i december, da skolen selv skulle bruge 

lokalerne. Vi fik som de andre år et flot juletræ af Kresten og Tove, og da det med mange hjælperes indsats 

stod pyntet og med lyskæder på, var det virkeligt betagende. Trine havde tilbudt sig som nisse mor og glade 

var vi i bestyrelsen.  Hørsholm Nissen, som vi lejede 2 år i træk, var nemlig rimelig dyr og han kunne ikke 

helt klare at lege med børnene. Trine fik så Keld til at trække i julemandens kostume, og han uddelte så 

godteposerne efter turene rundt om træet hvor Trine sang og arrangerede lege og havde børnene med sig.. 

Der var 59 voksne og 38 børn med, og vi fik sodavand, honninghjerter og juleboller samt egen kaffe 

bagefter. Der var et fint lotteri som Birgitte stod for, og Flemming ledede dansen efter kaffen, hvor de lidt 

større børn gerne ville være med. Det blev en vellykket juletræsfest takket være alle villige hjælpere og ikke 

mindst Trine og Kelds indsats.  Tak til Kresten og Tove for træ og gran. 

Stig har også taget mange gode billeder af denne aften. 

Ruth fik Tillykke og vin gave i december hvor hun fyldte 80 år.  

Efterfølgende havde vi 2 danseaftener, dvs. at vi sluttede d.15.12.10 

Dansen startede igen onsdag d.05.01.11 
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Nytårsfesten blev holdt lørdag.d.22.01.11 med hatte og godt humør. Børnene fik lov at vælge den flotteste 

hat, og det blev stig der vandt 1.prisen med en flot paryk.. Det blev en hyggelig start på det nye år. 

Onsdag d.16.02.11 inviterede Foreningsaftensudvalget os til en viseaften på Usserød Skole. Aftenen blev en 

blanding af underholdning med bl.a. Rene ´Bruun fra Gladsaxe Vise- venner og fællessange. Kaffe havde vi 

selv med, men udvalget havde bagt dejlige kager. Med gæster blev vi 33 der fik en sang glad aften. 

Først i marts fyldte Preben 60 år og fik Tillykke og vin gave. 

Opvisning og Legestue d.02.04.11 gik fint, og John filmede det hele. Heldigt at vi havde nået at få trænet et 

par gange, og at deltagerne i dragt havde til meldt sig tidligt, så Flemming kunne lave program. 3 kvadriller 

blev det til. Tak for det. Der kom pænt med gæster, og heldigvis havde vi boller og lagkage nok. Denne gang 

var kaffe brygningen delt ud på flere, så Hanne og Torben ikke skulle brygge alle kanderne i køkkenet på 

vores kaffemaskine. Det tager nemlig meget tid selvom den er rimeligt hurtig, for folk skal jo have mere end 

en kop hver! I kaffepausen var der overrækkelse af blomster og diplomer til Esther og Irene med 40 års 

jubilæum, samt Christian Egholm, Poul Pedersen og jeg selv der havde 25 års jubilæum. Hermed tak for det, 

Der var danseglæde og god musik. 

Kurt og Christian Egholm fyldte 75 år og 80 år i april og fik Tillykke og vin gave.  

Onsdag. d 06.04.11 Havde vi sidste sommerdans og sidste danseaften i sæsonen. Vi mødtes kl.18 med mad 

og kaffe til eget forbrug og spiste sammen.  Leder og musik fik overrakt en gammel Dansk som ekstra tak 

for god indsats i sæsonen, og vores føl Ole, som ikke er på lønningslisten, fik et gavekort og øl, da han bedre 

kan lide det end gl. Dansk. Ole har været til stor hjælp i meget af sæsonen da Keld har været ude af stand til 

at spille efter operationen i hånden. Derfor har Martin og Ole spillet alene, og vi behøvede ikke at finde en 

vikar for Keld. Derudover har Ole også været substitut for Flemming en gang, hvilket han også er rigtig god 

til.  

Som en ekstra krølle på halen havde foreningsaftensudvalget arrangeret Filmaften på Kammerrådensvej d. 

27.04.11.hvor vi mødtes med egen mad, og efter spisning fik vi set Johns film fra opvisningen fra 02.04.11 

og filmen fra landsstævnet, hvor også” Danseben” viste deres utroligt flotte opvisning på torvet i Maribo. Vi 

nåede ikke så meget mere, og da Walthers billeder kun kunne ses på den bærbare, fik alle nok ikke set dem. 

Jeg tror Stig har sendt sine billeder ud til medlemmerne der deltog. 

Tak til fotograferne. 

Fritz fyldte 70 år i slutningen af april. Da han var ude og rejse på dagen, har han først fået foreningens 

Tillykke og gave vin da han kom hjem. 

I sæsonens løb er der kommet invitation til Lillehammer og tidspunkt for afrejse meget tidlig d.26.05.11. 

Brian har skaffet et godt bus tilbud, og John har modtaget og sendt navnene på dem der vil deltage til 

Lillehammer, så de ved hvor mange vi kommer.  Vi glæder os. 

Bestyrelsen har fået input om manglende aktivitet angående PR. og børnedans fra Stig, som er bange for, 

og med god ret, at vi ikke eksisterer i fremtiden, hvis der ikke kommer nye tiltag. Anne og Stig har talt med 

Bodil Høyer og hørt hun går på pension.  Anne vil gerne være bestyrelsen kontakt person, og taler med 
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Bodil om hun vil lede børnedans i den nye sæson. Martin og Ole vil gerne spille. Vi håber på at få et 

børnehold startet en gang månedligt i sæson 2011. 

Jeg vil gerne her takke bestyrelsen, udvalgene og alle de som har været hjælpere i sæsonen samt tak til 

Svend Erik der troligt slæber højtalere op fra kælderen, og sørger for øl og vand til arrangementerne. Stor 

Tak til jer alle.  

Første halvdel af sæsonen var vi ikke så mange, kun lidt over 2 kvadriller, og som sidste år vil jeg derfor 

opfordre medlemmerne til at bakke op om foreningen. Det er sjovere for både musik, leder og os, når vi er 

flere. Jeg ved godt at sygdom kan være en del af årsagen og at vi bliver færre og færre aktive medlemmer, 

men jeg håber det vil vende, og vi vil fortsætte med at arbejde på foreningens ve og vel, og også passe de 

medlemmer vi har. 

Tak for denne sæson og på  gensyn  i den nye sæson. 

Med venlig hilsen  

Formand for Hørsholm Folkedanserforening 

Birgit Tønnesen 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


