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Hørsholm Folkedanserforenings Års rapport for 2012 -2013 

Inden den nye sæson startede har vi foretaget os følgende: 

Generalforsamling. onsdag. d.25.04.12. Der var god dialog, men klage fra Bjørn ang. manglende opfordring 

til folk om at melde sig til udvalg. Der var ikke mødt så mange op, så medlemmerne opfordres til at deltage. 

Torben var ordfører, og der var god stemning. Formanden fortalte om årets gang samt årsrapport fra 

årsmødet med LDF. De havde forhøjet kontingentet til 125 kr.. John fremviste regnskaberne og de blev 

godkendt. 

Tirsdag d. 0105.12. Bestyrelsesmøde med konstituering af bestyrelsen 

Sommerdans d. 2.05.12. 

Søndag d. 27.05. 2012 kl. 11 var vi bestilt til at danse 1 time sammen med campister på Nivå Camping af 

deres formand Bent Madsen. Vi var 8 dansere. Brian ledede dansen, og Hanne og Keld spillede til. Desværre 

var der ikke så mange af campisterne der ønskede at deltage, de ville hellere se på, men vi havde det sjovt. 

Bagefter fik vi Kaffe, kage øl og vand samt lidt snak med nogle af campisterne. Da Nivå Camp. ikke havde så 

mange penge, fik vi kun løn til 1 spillemand, resten af aflønningen var så en slags Pr. for os.  

I maj valgte Inge Beck at gå ud af foreningen og af bestyrelsen, men ønskede ikke nogen afsked.  På 

Foreningens og bestyrelsens vegne besøgte jeg hende og afleverede en tak til hende for de mange års fine 

arbejde som sekretær og for hendes mangeårige medlemskab af foreningen. 

Sommerdans d.06.06.12.  Ole trænede os til opvisning på Birkebo Plejecenter. 

Skovturen d.16.06.12 :  Vi startede kl. ca.12.00 med besøg i Helsingør Værftsmuseum med guidet rundtur 

og fik derefter kaffe og kage i Kulturhuset af Birgitte, i anledning af hendes nylige 60 års fødselsdag. Tak for 

det! Ca. kl.14.00 – 15.30 tog vi på en bestilt byvandring og fik Helsingørs historie levende fortalt. Hver især 

tog hjem og mødtes derefter kl. 18.00 på Usserød skole til fælles buffet. Vi dansede med børnene kl. 20.00 

og fortsatte derefter selv til kl.. ca. 21.30 hvor vi sluttede efter en lang rigtig god dag. Det var sidste gang vi 

havde Flemming som leder, og han takkede af og sagde, at han og fam. stadig ville komme på besøg. Det er 

vi rigtigt glade for. Desværre var vi ikke mange deltager, så der blev et underskud til foreningen. 

Dansk Mølledag d.17.06.12 var vi efter aftale med Asger Juul kl. 13. på Møllen og danse opvisning i dragt. 

Martin og Hanne og spillede og Ole ledede dansen. Denne gang  fik  vi efterfølgende 500 kr. til dækning af 

udgifter, ud over vand og pølse efter dansen. Der var flere der så på, også nogle af foreningens egne 

medlemmer.  Asger Juul har skrevet og takket for dansen og spurgte, om vi ville komme igen til næste år. 

Vi havde danseopvisning og dans med beboere onsdag. d.20.06.12 kl.14.00 – 16.00 i dragt på Birkebo 

Plejecenter HelleboPark  i Helsingør. Det var en aftale, der kom i stand med Lone Mørk Larson, der er 

formand for Birkevenneforeningen. Hun havde hørt om os gennem en søster til Kelds kone Lone, og 

kontaktede derefter foreningen. Vi aftalte at komme en kvadrille, Ole kunne lede og Martin, Keld og Hanne 

spillede. Der blev danset opvisning, og lidt dans med beboerne. Derefter fik vi festlagkage og kaffe sammen 

med beboerne, og derefter var der dans med rullestole brugere samt fælles dans igen. Foreningen fik 

2000kr. til at dækning af musik og leder, samt lidt indtjening til foreningen. Det var en rørende oplevelse at 
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få de senil demente, med og uden rullestol, til at danse med os, og hyggeligt at snakke med dem ved 

kaffen. Efterfølgende blev Lone så glad for at danse at hun blev medlem i foreningen. 

Bestyrelsesmøde med udvalg og Helle mandag d.27.08.12 på Kammerrådensvej til en snak om den nye 

sæson. Anne vil gerne overtage sekretær opgaven efter Inge, så vi skal vælge hende og ny sub. til 

Generalforsamlingen i 2013. 

Lørdag d. 4.08.12 blev Astrid og Jannik gift i Hørsholm Kirke. De fik en hilsen fra foreningen. 

Sæsonen startede onsdag d.05.09.12 med trin og lette danse med Helle som danseleder.  

John havde fået sat fin annonce i avisen, og som noget nyt tilbød vi 4 gange dans for 30.kr /gang eller 100 

kr. for alle fire aftener. Hvis man ville fortsætte efter dette, ville beløbet blive trukket fra kontingentet. 

Desuden havde han lavet flot invitation til festaften med Lancier, og den ene af de fire danse aftener var så 

træning til Lancier. Dette var efter aftale med Helle og bestyrelsen, og det så ud til at være en god ide. 

Pr. Opvisning lørdag d. 08.09.12 kl.11 på Apotekertorvet og foran Viktor ca. 20 min hvert sted. En kvadrille 

med nogle i dragt og nogle i trøje med logo. Helle var leder og Martin og Ole spillede. Der var ikke mange 

der så på, og vi var lidt utrænede ,selv om vi kendte dansene. Bagefter gav centerforeningen øl og vand i 

Pizzeriaet Alfredo på gågaden. 

Onsdag d.12.09.12 Vi lærer at danse Les Lanciers. Der mødte mange op, men en del kunne ikke komme til 

festaftenen om lørdagen. 

Lørdag d.15.09.12 inviterede Hørsholms Folkedanserforening alle til Bal m. bl.a. Les Lancier, en festaften på 

Asminderød Kro med velkomst drik, 2 retters menu, kaffe og Dans med Helle som leder og Martin og Keld 

m. flere til at spille fra kl. 18.00 – 23.00 for 280 kr. Der var desværre ikke så mange fra foreningen der 

meldte sig, men heldigvis kom der dansere ude fra. Vi blev 2 kvadriller og 2 par før kaffen, og Helle måtte så 

træde til efter kaffen, da en danser gik der. Maden var god og stemningen var høj, så dem der var med fik 

en festlig aften. Efterfølgende måtte vi konstatere, at der ikke var bred tilslutning nok til sådan et kro bal. 

Grunden til at vi valgte Asminderød kro til Bal, det var at vi ikke kunne få Kantinen, og at Regionen havde 

holdt møder på kroen til en rimelig pris, samt at det var fine rammer for en festaften. 

Torsdag d.27.09.12 Havde Region Hovedstaden aftalt med Else Marie Hjemmet i Humlebæk at en kvadrille 

fra os i dragt ville danse fra kl. 13 – 14. Ole ledede og Keld og Martin spillede. Vi fik lidt dans med beboerne 

og plejerne og bagefter kaffe og kage. Det er et meget hyggeligt plejehjem, og de var glade for at se os. 

Dette gav lidt penge til foreningen ud over løn til spillemænd og leder. 

 Frivilligcenteret i Hørsholm Kommune havde spurgt om vi ville deltage og synliggøre frivillige aktørers 

aktiviteter til Frivillig Fredag på Apotekertorvet. Dette havde vi sagt ja til efter flere møder hvor Fritz og jeg 

deltog. Grunden til vi kom i kontakt med Centeret var, at Fritz havde hørt man måske kunne få tilskud til 

aktiviteter, men det kunne vi ikke få del i.  I stedet kunne vi blive synlige i byens aktiviteter og få en del Pr. 

Der udkom en Avis på dagen med indlæg fra alle der deltog, og Fritz havde skrevet en side til denne om os. 

Det var rigtigt flot. Desuden foreslog F.F. at man skulle have en Praktikant, så onsdag d.26.09.12 havde vi 

inviteret Thorkild Gruelund til at danse sammen med os. Han sagde ja til det, og han syntes det var 

hyggeligt.  
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Frivillig Fredag d.28.09.12  havde vi så en stand med video og bemandet med folkedansere i dragt på skift 

kl. 13 – kl.17. hvor vi stod tæt i telt med en del andre foreninger på gågaden. Vi havde foldere og oplysning 

om foreningen med til at dele ud.  Kl.17-17.45 dansede 3 kvadriller opvisning, hvor Helle ledede og vores 

musikere og Hanne spillede. Vi dansede bagefter med folk der så på. Det var meget vellykket. En stor tak til 

alle der deltog denne dag. 

 Kl. 18 blev der ryddet op, og man kunne komme til en seance i Hørsholm Kirkekl.19.30,og deltage i en 

middag i sognegården fra  kl.20 - 23. Tre fra hver forening fik mad gratis, ellers kostede det 75kr. Der var 

fire der deltog fra os. Efterfølgende bad Frivilligcenter om en evaluering, som de fik. Vi er ikke helt sikre på 

om vi hører til i dette regi, men vi fik meget Pr. ud af det, og kontakt til Borgmester Morten Slotved om 

vores Nordiske Venskabsbytræf.  Men vi fik også en del arbejde. Det er en udgift for os idet leder og musik 

skal lønnes. 

Høstfesten blev holdt lørdag d. 06.10.12 kl. 18 på Usserød Skoles Kantine med fælles buffet, og det var en 

rigtig god aften med godt humør, spændende retter og danselyst. Der var 30 deltagere. 

Foreningsaftensudvalget havde arrangeret Irsk Folkedans onsdag d. 17.10.12 kl.19.30 – 21.30 med 

instruktør Ane Luise som vi havde haft  sidste  år. Vi var 28, og vi havde igen en underholdende og glad 

danseaften med sved på panden. 

Tirsdag d.30.10.12 var der alm. Bestyrelsesmøde 

Fredag d. 9.11.12  kl.18.00 havde Foreningsaftens udvalget  arrangeret, at Hanne Thorup Koudal  holdt 

foredrag på Kammerrådensvej om Slægtsforskning. Vi var en del der først spiste sammen, og bagefter fik vi 

lidt indsigt i hvordan man kan starte på slægtsforskning. Vi havde en spændende aften, og det var gratis at 

komme med.  

Lørdag d.17.11.12 havde vi Legestue på Usserød Skole kl. 19.30 – 23.30. Helle ledede og Martin og Keld 

samt 2 musikere ude fra spillede. Birgite havde lotteri med. Vi var 53 der fik en rigtig god aften. 

Birkebo Plejecenter havde bedt os om at danse igen d. 19.11.12 kl. 16.00 – 17.30. Vi var en kvadrille i dragt, 

og Lone  Larson var en af dem. Hun var spændt på om beboerne kunne kende hende! Helle ledede dansen 

og fælles dans med beboere, og Martin, Keld og Ole spillede. Prisen for dette var som sidst 2.000 kr., og så 

fik vi kaffe og kage bagefter. Der blev taget billede af os til en lokal avis inden vi startede, så det gav også 

omtale og Pr. for os og den frivillige Venneforening  Birkevennerne. 

Gribskov Folkedanserforening fik en fin kurv d. 24.11.12 i anledning af deres 75 års Jubilæum, som de har 

takket pænt for. 

”Nøddeknækkerne ”i Nøddebo Kro inviterede til 35 – års fødselsdag med spisning og dans fredag d.30. 11. 

12 fra kl. 18 – ca. 23.30. Vi var nogle fra foreningen der deltog. Det er 1. gang de har sendt en invitation ud 

til foreningen, idet man ellers bare møder op sidste fredag i måneden, hvor de spiller gratis til dans. 

Mandag d. 03.12.12 kl.13.30 fyldte Anne og jeg jule godte poserne til børn og satte dem i kælderen på 

Skolen. 
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Mandag d. 03.12.12 kl.19.00blev der lavet juledekorationer hos Kristen og Tove.  Som de andre år gav de 

meget dejligt gran, træstykker og bær, og diskede op med kaffe og bagværk, til deltagerne efter endt 

arbejde. Vi er meget glade for at de lægger hus til, og for deres store gæstfrihed. De har også i år doneret et 

stort jule træ til juletræsfesten og skal have mange tak for det. 

Onsdag d.05.12.12  holdt vi Juletræsfest med indgang kl.18.30 og startede kl. 18.45 med at gå rundt om 

juletræet, som atter i år var stort og flot. Det var pyntet med mange kugler, hjerter og lys af børn og voksne 

der mødte op kl.17. Igen i år nåede vi det til tiden ved fælles hjælp. Trine var nissepige og Keld var 

Julemand, og de gik med rundt om træet med sang og sanglege, indtil børnene ikke kunne vente med at få 

godteposer af Julemanden. Der var juleboller og honninghjerter til børn og voksne samt sodavand til 

børnene. Man tager selv kaffe eller te med. Birgitte havde lotteri med, og de fine juledekorationer blev 

også loddet væk. Efter Kaffen ledede Helle dansen med store børn og voksne. Festen sluttede med 

oprydning og nedtagning af julepynt hvor der var mange flinke medlemmer til at hjælpe. Vi  var28 voksne, 

28 børn og 16 gæster. Det blev atter en god juletræsfest. Stor tak til alle der deltog 

Onsdag d. 12.12 12 var sidste danseaften i dette år. 

Onsdag d. 09.01.13 startede vi dans igen. 

Bestyrelsesmøde blev holdt d.21.01.13. 

Lørdag d. 26.01.13  kl.18.00 holdt 39 personer Nytårsfest med serpentiner og balloner i Kantinen. Der var 

ikke mange der havde hatte på, men også denne gang lod vi børnene bestemme hvem der skulle vinde en 

lille 1. og 2.premie for den flotteste hat. Vi havde selv mad med og fik en god sving om bagefter. Dejlig start 

på et nyt år! 

D.13.02 13 Havde foreningsaftensudvalget arrangeret sangaften for 25 kr. med Hanne og Martin til at 

akkompagnere 36 sang glade medlemmer med gæster. Man tog selv kaffe/te med, de havde bagt kage. Det 

blev lige så vellykket som tidligere, og kunne gå hen at blive en tradition. 

Søndag d. 24.02.13 bestilte vi Usserød Skole til Region Hovedstadens dansearrangement kl.13 – 16.30. 

Instruktør Mona Leth og Bente Andersen øvede Linedans med os, så vi blev forberedt til landsstævnet i 

Hundested hvor man også kan prøve det.. Vi fik nogle fornøjelige timer.  

Torsdag d.28.02.13 Bestyrelsesmøde. 

Mandag d.11.03.13 kl.11.30 – ca.12.30 møde med pedel Claus Rasmussen på Usserød Skole ang. 

Venskabsby træf. John og jeg aftalte med ham hvor mange nøglebrikker vi skulle bruge, samt opsætning af 

brandalarmer i klasselokalerne der skulle bruges til overnatning. Desuden aftalte vi at sikre skolen med at 

låse, når vi ikke var der. 

Fredag d.05.04.13 kl.9.00. Hentede jeg  8 nøglebrikker og 1 nøgle til alle døre indvendig hos Pedel Claus, og 

skrev under som ansvarlig. Vi aftalte at han så efter toiletpapir og håndklæder når han var på vagt fredag 

d.10.05.13. 

Lørdag d. 13.04 13 holdt vi Opvisning og Legestue på Usserød Skole. Helle ledede, og Martin, Keld og Hanne 

spillede og vi dansede en opvisning på ca. 15 min. Der var kommet rigtig mange deltagere, nemlig 103 i alt. 
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Det er længe siden vi har været så mange til en legestue, og vi havde ikke fået lavet boller nok.  Flere af 

vore medlemmer måtte nøjes med lagkage, så gæsterne kunne få de 100 boller vi havde.  Vi havde en 

herlig legestue med masser af dans. 

Tirsdag d.16.04.13 Møde med Leder og Spillemænd kl.20 på Kammerrådensvej, om næste sæson, efter 

bestyrelses møde fra 19.00 – 20.00. 

Onsdag d. 17.04.13 sidste danseaften i denne sæson, hvor vi startede med fælles spisning kl 18.00. 

Lørdag d.20. – søndag d.21.04.13 var John og Brian til Landsforeningens for danske Folkedanseres Årsmøde 

i Brædstrup. 

Onsdag d. 1.05.13 var der sommer dans. 

Onsdag d.8.05.13. Opstart til det Nordiske stævne. Kristen og John S. hentede senge hos 

beredskabstjenesten i Hedehusene med Johns lastvogn. Svend Erik hjalp med aflæsning. John kom med bil 

fyldt med ting til træffet.  

Torsdag d. 09.05.13 – søndag d.12.05.13 Hørsholm Folkedanserforening er vært for Nordisk 

Venskabsbytræf 2013.. 

Generalforsamling onsdag. d. 15.05.13. 

I denne sæson har vi ønsket hjertelig tillykke med den runde fødselsdag til: 

John Jensen der blev 60 år d.09.05.12. Der blev holdt åbent hus. 

Birgitte Nielsen der blev 60 år d.23.05.12.og gav Kaffe på skovturen i Helsingør. 

Ane-Marie Svendsen  der blev 75 år d.06.09.12.  

Kirsten Madsen der blev 80 år d. 24. 11.12. 

Liese Nielsen der blev 95 år d.12.01.13.  

Bjarne Strandberg – Hansen der blev 70 år d.20.05.13 

Kirsten Larsen der blev 75 år d.23.01.13. 

Birgit Tønnesen der blev 70 år d.9.02.13.   

Hanne Sørensen der blev 60 år d.13.02.13. 

Grete Egholm der blev 75 år d.13.02.13. 

Minna Heim der blev 60 år d.26.03,13. 

Laura Johansen blev konfirmeretd.26.04.13 

Kirsten Holdt Johansen der blev 40 år d, 28.04.13 og havde åbent hus d.27.04. 
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Anne Vauvert havde 25 års jubilæum og fik blomster og diplom til Opvisningen d. 13.04.13. 

De aktive medlemmer fik 2 flasker vin/ eller gave, og de passive fik 1 flaske vin/gave fra foreningen. Anne 

sørgede for dette. 

I sidste del af sæsonen har vi haft et spørgeskema ud til medlemmerne, om at man ønskede vi skulle søge 

et andet lokale - tumlesalen i skolen til at træne i. Årsagen til dette er, at gulvet i kantinen er et betongulv 

med linoleum på, og det er hårdt for dansernes ben. Svarene på skemaet gav et flertal for at blive i 

kantinen, og en grund til at blive der er at pladsen i tumlesalen er for trang, og der er langt at gå ned med 

højtaler anlæget. En del af dem der har problem med knæ og hofter, ønskede også at blive i kantinen. 

Foreningen har heller ikke fundet et andet sted end Usserød Skole til at være i, da det er svært at få både 

plads, opbevarings rum og rettighed til at være der, som vi har på Skolen. Der er stor plads, og vi må være 

der til 23.30 -24 på lørdage som vi har søgt til vores Legestuer, fordi vi har været der så mange år. Dette er 

et stort fortrin. Men skulle der dukke en anden mulighed op, vil vi tage det op igen. 

Der har været en i Bestyrelsen der foreslog, at vi skulle have Juletræsfest en anden dag end onsdag aften. 

F.eks. lørdag eller søndag eftermiddag, men det blev nedstemt med flertal. 

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for et flot samarbejde i særdeleshed op til vores Nordiske 

Venskabsbytræf, samt stor tak til alle udvalg og alle hjælpende medlemmer der har lagt et stort arbejde i 

foreningens aktiviteter og bakket op om det Nordiske Venskabsbytræf. Tak for Boller, lagkager, bagte kager 

og brygning af kaffe og te, samt opdækning og oprydning. 

En stor tak til Leder og Musik, uden dem ingen dans. 

En stor tak til John der har stået for Invitationer, indkvartering, senge, foldere, Pr. materiale og indkøb, og 

til hans sønner Torben og Henrik med fru Jensen der havde alt ansvaret for maden til træffet. 

Stor tak til Brian der foreslog og påtog sig udflugten med Veterantog sammen med familie og venner, samt 

havde tilsyn med skolen og de overnattende nordiske gæster ved træffet 

Stor tak til Kristen og John Svendsen der hentede senge i Hedehusene på lastvogn, og til Svend Erik for at 

sørge for drikkevarer i massevis, udsmidning af affald med trailer, passe baren, og til svend Erik og Leif for 

brygning af kaffe i de tidlige morgentimer medens gæsterne var her. 

Stor tak til dem  der havde privat indkvartering. 

Stor tak til Birgitte for lotterierne, og til Ane Marie for at donere dejlige glas syltetøj til lotteriet ved træffet. 

Det blev takket været jer alle en fantastisk oplevelse at være med til det Nordiske Venskabsby Træf. 

Jeg håber vi får en spændende og god danse sæson 2013 -2014, med Landsstævne i Hundested i d.14 -

19.07.13. 

Med venlig  hilsen  

Birgit Tønnesen, Hørsholm Folkedanserforening 


