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Hørsholm Folkedanserforenings Års rapport for 2011 - 20012 

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

Sommerdans d.04.05.11. 

Træning til vores Nordiske Venskabbytræf i Lillehammer foregik i Tumlesalen d.18.05.11 

Regionen forespurgte d.18.05.11 om man kunne skaffe 30 statister til optagelserne d.4.juli på Frederiksborg 

Slot kl. 6.00 – ca. 12.00 i forbindelse med et amerikansk tv – show. Der var 6 personer hos os der gerne 

ville, men d. 10.juni fik vi besked på at de havde fået nok tilmeldt, og derfor måtte takke nej til os. 

Vi tog til Nordisk Venskabsbytræf i Lillehammer d. 26.05.-29.05.11. 

Vi var 28 voksneog 4børn der tog med bus fra Ridebanen kl.6.45 om torsdagen, hvor bussen som Brian 

havde skaffet ventede os. Der var rettidig afgang, og med få pauser og sang undervejs, nåede vi til 

Jorekstad i Lillehammer kl. ca. 18. Vi fik en varm velkomst og middag, hvorefter vi kørte til Skei Seter, hvor 

vi blev indlogeret i dejlige bjælkehytter som lå utroligt smukt. Finnerne kunne først komme næste dag, og 

de var også optaget i Kristihimmelfartsdag ferien, så derfor valgte man alligevel oven nævnte datoer, i 

stedet for at aflyse træffet dette år og flytte det til næste år. 

Vores Norske værtsfolk havde sørget for morgenmad i hytterne, så vi selv kunne klare os, og vi kunne 

tænde op i pejsen når vi kom hjem om aftenerne efter dagens program. 

 Fredag var der rundvisning om formiddagen i Skei  Fjellkirke, hvor vi kunne se Dronning Margrethes 

Altertavle. Derefter kunne dem med kondi bestige fjeldhøjden, der lå tæt på os, og ellers kunne man tage 

en vandretur i området. Vi havde smurt madpakker om morgenen, og selvom vejret ikke viste sig fra den 

bedste side, var det en god oplevelse.  Finnerne kom, og vi kørte alle til middag og fællesdans i Vikingland. 

Lørdag havde vi dragterne på næsten hele dagen. Efter morgenmaden kørte vi til Stor Torvet i Lillehammer, 

hvor vi havde opvisning, så lidt på byen, og fik frokost i Kommune Kantinen. Bagefter kørte vi til Maihaugen, 

hvor alle lande opviste på skift, og vi hørte koncert i Garmokirken med Tore Rodolen. Man kunne så gå lidt 

rundt og se på de smukke gamle huse, inden vi kørte til middag og fællesdans i Jorekstad. Bussen kørte os 

tilbage til hytterne, og de finske dansere syntes der skulle ske lidt mere. De inviterede, dem der havde lyst, 

til en svingom i deres hytte med Martin som vel oplagt spillemand. 

Søndag sagde vi farvel og tak efter morgenmaden, og bussen kørte kl.10. Efterfølgende har vi sendt tak til 

Lillehammer for et rigtig godt træf og nogle dejlige dage hos dem. 

Jeg vil gerne sige tak til alle der var med, til leder og spillemænd, samt til John der har stået for kontakt, 

forberedelse og papirarbejde før og ved, træffet, og for den flotte video han optog. Jeg vil også rose 

Flemmings og Brians børn for at være så søde og nemme at have med på så lang en tur. 

Sommerdans d. 8.06.11 . Det var hyggeligt at ses og snakke om turen til Lillehammer, og at danse 

sommeren i gang. 

Vores skovtur d. 18.06.11 kl. 13 gik til Aboretet hvor vi beundrede alle de mange træer og buske. Vejret var 

ikke det bedste, men det kunne klares med en paraply, og vi fik da drukket den medbragte kaffe i 
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nogenlunde tørvejr. Efter rundturen tog vi hjem hver især og skiftede tøj til aftenens pølsebord og lidt dans 

på Usserød Skole. På trods af at vi kun var lidt over 20 personer med, havde vi en god skovtur.   

Søndag d. 19.06.11 Var vi inviteret til at danse på Mølledagen kl.13 i dragt. Det var en slags PR for os, og vi 

fik omtale og forplejning for det.  Vi var en kvadrille og 2 ekstra til at hjælpe med at sige dansene, idet vi 

ikke havde fået det at vide i så god tid, og derfor ikke nåede at træne inden.  Martin spillede til, og han 

havde medbragt en højtaler, så han hørtes fint. Trods vi ikke selv var tilfredse med opvisningen, har vi fået 

invitation til næste Mølledag d. 17.06.12, og det er vi glade for. Denne gang er vi forberedt i god tid. 

Der var 4 gange træning til Regionens opvisning til Landsstævnet i Aabenraa: d.31.05. - d.7.06. – d.14.06. og 

d.21.06.11. Lissi Madsen var danseleder og vi var 2 par fra Hørsholm der havde tilmeldt os. 

Landstævnet til Aabenraa fandt sted d.18. 07-23.07.11.    

Vi var 36 af sted i år, med enkelte tilmeldte fra andre foreninger som gerne ville ligge på telt på pladsen 

sammen med os. Flere af os havde betalt lidt ekstra for at komme dagen før. 

I år havde John på foreningens vegne investeret i et stort party fælles telt. Det var super for os, da vejret 

ikke var godt meget af tiden. Vi kunne alle sidde i dette store telt og synge morgensang, spise og nat hygge. 

Det blev sat op ved fælles hjælp, og så blev der holdt rejsegilde med blomster krans og varme pølser og 

kransekage. Det var Brian, Kirsten, Jannik, og Trine der overraskede os med dette.  Tak for det. 

Det blev et spændende stævne. Regionens opvisning var om onsdagen hvor man trænede kl. 9 i hallen. 

Opvisning kl.13.30 foregik på Store Torv, derefter opvisning foran Broager Sparekasse og i Hallen skulle 

Regionen have opvisning og legestue danse kl.20.- 21.45. Hver aften var vi til aftendans og hyggeligt 

samvær med spisning, og om dagen var der forskellige udflugter eller kurser man kunne deltage i. Hallerne 

lå tæt på campingpladsen, og så var der heller ikke langt til grænsen.   Flere var på tur til Kobbermøllen, der 

lå lige på den anden side af grænsen, og så var det nærliggende at besøge de tyske supermarkeder med 

billig øl og vand. 

Vores fælles udflugts tur om torsdagen blev arrangeret af Kirsten, Brian, Kirstens forældre og Kresten. 

Kirstens forældre og hendes barndomshjem hører til i Loyd Land, og forældrene Amy og Svend Jacob havde 

inviteret os alle til kaffe, hjemmebagt brød og rund visning på deres egn.  Det var en særdeles hyggelig dag, 

og meget spændende, det de viste os.  Dagen blev sluttet af med fælles spisning inden aftendansen og den 

varme kakao med avec i de små nattetimer. 

Fredag var der afslutning i Hallerne, da det regnede, og Fanen blev overrakt til Hundested, hvor det næste 

Landsstævne bliver holdt.  Da der ikke var nogen fra Hundested med, blev fanen modtaget af Region 

Hovedstadens formand Leif samt hjælpere i dragt fra Region Hovedstaden. 

Telte og forsegl blev taget ned i regnvejr, så vi var alle ret fugtige inden hjemkørselen. 

Stor tak til alle for et godt stævne og til John der har lavet en DVD, hvor man kan opleve det hele igen. 

John fik sendt en mail fra Kreetta fra Finland angående et sørgelig t budskab. Riittas mand Sakari  

Pienihækinen  var afgået ved døden d.15.07.11 meget hurtigt efter indlæggelse  på Universitetshospitalet i 
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Oulainen. Han var blevet syg under sin ferie, og diagnosen var cancer, der havde spredt sig så meget, at 

man intet kunne gøre. John sendte kondolance brev fra os. 

Vi holdt fællesmøde med udvalg og bestyrelse d.24.08.11, Udvalgene kom med enkelte forslag. Et om 

trintræning inden dansen startede med uøvede og evt. nye medlemmer, og dette var en mulighed, idet Ole 

gerne ville øve trin. De første danse aftener blev det forsøgt, men det ebbede ud da der ikke mødte nok op.   

Et andet var at starte børnehold igen. Anne ville godt starte børne og ungdomsudvalget, og prøve at få børn 

med fra SFO på skolerne i området, og Brian ville godt lede. Martin ville spille til. Anne vil selv fortælle mere 

om plan lægning og udfald af det store arbejde, de udførte i starten af sæsonen. Stor tak for deres indsats 

for at få børnehold til foreningen. 

Sæsonen startede d.31.08 med træning kl. 18.45, og efterfølgende dans. 

Lørdag d.10.09 kl.11 havde vi PR. opvisning 2 steder på gågaden med en kvadrille. Hanne og Martin spillede 

og Brian var leder.  Bagefter havde Inge fået arrangeret øl og vand i samarbejde med Stig Bolvinkel fra 

Centerforeningen, så vi kunne stille vores tørst i pizzeriaet over for Viktor. 

Høst – Ballet om aftenen på Usserød skole med boller og lagkage til kaffepausen, var tænkt som en 

invitation til eventuelle børn og forældre samt interesserede begyndere, i fortsættelse af Pr. opviningen.   

Desværre var der ingen der modtog invitationen ud over os selv, så vi var 30 af medlemmerne til dansen 

hvor Flemming var leder. 

Torsdag.d.29.09.11 kl.13 - 14 dansede en kvadrille opvisning på Else Mariehjemmet i Humlebæk med musik 

af Keld og Ole som leder. Det var Regionen der havde spurgt om vi ville påtage os opgaven og danse for de 

ca. 20 ældre på hjemmet, og det blev en rigtig god oplevelse. Det gik rigtigt fint, og gav også lidt penge. 

Høstfesten blev holdt d.01.10.11 med fælles buffet, og vi var 25 der deltog og havde en hyggelig aften. Vi 

holdt ikke ud så længe da folk var tidligt trætte. 

Foreningaftensudvalget inviterede til Irsk Folkedans d. 19.10. 11. Ane Luise, der er instruktør i setdans i 

København, kom og viste os hvordan vi skulle danse. Der kom 34 der svingede sig til Irsk musik, og havde 

det sjovt. En meget vellykket aften, og Ane Luise er allerede bestilt til en aften i næste sæson. 

Fredag d.04.11.11  Foreningsaftens udvalget havde arrangeret en Filmaften på Kammerrådensvej. John 

viste os de færdigt reviderede DVD´er fra Lillehammer og fra Landsstævnet i Aabenraa. De var som altid 

gode. Genoplevelsen er bare så hyggelig. Begge DVDér kunne købes. Tak til John for det store arbejde. 

Vores Legestue d.19.11.11 gik godt med meget fin tilslutning. Vi var 46 i alt med deltagelse af gæster ude 

fra, og der var god danse lyst. Vi fik prøvet en stor ny kaffemaskine af, og den kan lave 100 kopper ad 

gangen.   

Mandag d.28. 11.11 fik vi lavet juledekorationer hos Tove og Kristen, og de gav som tidligere flere slags 

gran og kogler samt trakterede med kaffe og hjemmebagt brød. Tak for det og for det donerede juletræ til 

juletræsfesten om onsdagen. I år fik vi en aftale med Kurt om at hente træet, og det var en god hjælp. 

Godteposerne blev pakket d. 29. 11.11 hos mig hvor Inge hjalp, og kørte dem i kælderen på skolen. 
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Juletræsfesten blev holdt d. 30.11.11.der var 36 voksne, 34 børn og 18 gæster med. Træet var stort og fint 

igen i år, og det blev fint pyntet af store som små hjælpere. Brian sørgede for lyskæder og forlænger 

ledninger. Vi var færdige til tiden med borddækning og pyntning og det er flot arbejde. Trine var nisse mor 

og keld julemand. Det var meget vellykket, og de vil begge to gerne stille op til næste jul. Det er vi glade for. 

Der blev sunget omkring juletræet og danset børnedanse, hvorefter børnene fik godteposer og sodavand. 

Juleboller og honninghjerter blev delt ud og folk drak deres medbragte kaffe. Birgitte havde sørget for fint 

lotteri. Efter kaffepausen ledede Flemming dans for de lidt større børn og voksne. Efter en god fest var der 

hurtig oprydning hvor mange gav en hånd med. Stor tak til alle hjælpere, både før og efter. 

Der var almindelig dans d.7.12 og 14.12.11 inden Julen. 

Flemming underrettede os d.14.12.11 om at han ville sige op som leder til næste sæson. Han har meget at 

lave med arbejdet og sine børn og vil derfor gerne stoppe. Det er forståeligt nok og vi må så glæde os i den 

sidste tid han er med os. Vi håber dog at se ham og hans søde familie til festlige lejligheder. 

Danse start d. 04.01.12. Medlemmerne blev informeret om Flemmimgs opsigelse, og foreningen havde så 

det held at få tilsagn fra Helle Madsen om at blive leder for os i den nye sæson 2012. 

Der var Nytårsfest d.21.01.12 med bordbomber, nytårs servietter og balloner. En hyggelig start på det nye 

år med spisning og dans. Vi var 39 der deltog, og der var sjove hatte, hvor der blev givet 1.0g 2. præmie til 

dem børnene syntes var de flotteste.  

Foreningsaftensudvalget inviterede til sangaften d.15.02.12 i kantinen på Usserød skole. Hanne og Martin 

spillede og vi var 31 med gæster udefra, der sang med hver sit næb. Udvalget havde bagt til os og man 

havde selv kaffe med. Det var en rigtig god aften.  

Møde med Bestyrelsen, leder og spillemænd blev holdt i Ahornparken. Vi bød Helle Madsen velkommen, 

og vi fik aftalt datoerne for næste sæson. Vi glæder os til samarbejdet med Helle. 

Onsdag d.28.03.11 blev aflyst på grund af at skolen skulle have emne uge, hvor hele skolen blev brugt. Vi 

kunne ikke finde andet lokale at være i. 

Onsdag d.04.04.12 blev aflyst p. g. af påske ferien.  Derfor kunne vi kun øve til opvisningen d. 11.04.12. 

Opvisning og Legestue d. 14.04.12 kl.19. Vi var 78 med gæster til en rimelig pæn opvisning. Vi havde Anette 

med på Harmonika sammen med vores egne spillemænd. Der var en god danselyst, og i kaffepausen 

fejrede vi Walther og Lises 25 års jubilæum, Amy og Inges 40 års jubilæum med diplom og blomster. 

Derefter overrakte vi en gl. Dansk til Martin og Keld som tak for sæsonens spil, samt en snaps og et 

gavekort til ole for hans med spil og hjælp som leder og trin gennemgang. Ole er ikke ansat spillemand, så 

derfor får han lidt ekstra som tak for hans velvillige indsats. 

Flemming fik også gl. Dansk og et gavekort fra foreningen, som tak for de år han har ledet os. 

Medlemmerne havde samlet penge ind til et gavekort og en vase med blomster i og det overrakte Anne 

ham. Flemmig  takkede og fortalte at han jo havde mødt Silvi i bussen til Nordisk træf og det resulterede i 

ægteskab og 2 dejlige børn som nu krævede en del af ham. 

Dansen fortsatte efter lotteriet, og efter aftensang var der fin hjælp til at rydde op. 
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Den sidste foreningsaftenudvalgs invitation var til Karlebo Lokalhistorisk Museum d. 15.04.11 kl.13. Der var 

spændende rundvisning og vi fik set Krestens gamle Ferguson Traktor der er opstillet i museets have.  

Entreen var gratis, men udvalget betalte rundviseren med et par flasker rødvin. Man kunne købe kaffe der, 

men Tove og Kristen inviterede os hjem til kaffe og dejligt hjemmebag. En dejlig dag. 

D.18.04.11 sluttede vi sæsonen med spisning i kantinen og lidt dans. 

Lørdag d.21. og søndag d.22.04.11 blev årsmødet holdt i Bredstrup. John og jeg deltog. 

Generalforsamling d.25.04.12. 

Denne sæson har vi ønsket hjertelig tillykke med den runde dag til: 

Kresten der blev 85 år d. 25.06.11 

Maj – Brit der blev 75 ård.28.05.11 

Brian der blev 40 år d. 05.08.11 

Karen Margrethe der blev 70 år d. 03.09.11 

Ghita der blev 50 år d.11.10.11 

Walther der blev 60 år d.15.11.11 

Åse der blev 80 år d.07.01.12 

Amy der blev 80 år d. 29.03.12 

De aktive fødselarer fik hver 2 flasker vin/ eller en gave, og de passive fik 1 flaske overbragt fra foreningen, 

som Inge sørgede for. 

Jeg vil slutte med at takke Bestyrelsen for et godt samarbejde, samt tak til udvalgene, til Svend Erik som 

stadig hjælper med øl og vand, samt musik anlæg op og ned i kælderen, til dem der flytter borde i kantinen, 

kaffebrygning, dem der kommer med boller og lagkager til legestuerne og hjælperne til oprydning. 

Jeg håber på en god og spændende danse sæson 2012 – 2013. 

Med venlig hilsen  ………Birgit Tønnesen. Hørsholm Folkedanserforening 

 

  

 

 

 

 


