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________________________________________________________________________________
er havde tidligere været en forening i Hørsholm, men det var helt tilbage i 1923, nærmere den
20 . januar 1923 hvor der blev holdt stiftelsesfest. Dette bevidner en håndskreven sang samt
forhandlingsprotokol for perioden 12.10.1927 til 1.2.1936 om. – Herefter vides der ikke hvad der
blev af den daværende forening. - Det skal dog nævnes at den, dengang, unge frk. Elly Jensen i
året 1934 ved generalforsamlingen d. 18.9. blev valgt til sekretær. Samme Elly Jensen var senere
medstifter af den nuværende forening

D

I åerne før 1959 dansede Søstrene Elly og Inge Jensen, samt nogle andre fra Hørsholm, i Holte.
Efter at de, de foregående 7 år, havde transporteret sig frem og tilbage mellem Hørsholm og Holte,
havde søstrene gået et stykke tid med tanken om at starte en forening i Hørsholm.
Den 18. november 1959 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling på Postholdergården. 25
interesserede var mødt op. Foreningens navn blev ”Hørsholm Folkedanserforening” og Elly Jensen
valgtes til formand. Som kasserer valgtes Axel Andersen. Den øvrige bestyrelse kom til at bestå af fru Erika Jensen, Arne Frederiksen og Henry
Jensen. Som danseleder (instruktør) var det Børge Pedersen fra Lillerød
som ”kæmpede” med foreningens medlemmer (+ de efterfølgende 16år).
Så var det jo bare at gå i gang med arbejdet. Man fik den gamle gymnastiksal på Usserød Skole hvor der hver onsdag var øveaften.
30. april 1960 afholdtes den første opvisning og legestue på ”Vejlehus”.
Senere den 4. juni 1960, Pinselørdag, afholdtes i samarbejde med Ny
Holte Folkedanserforening Pinsefest på Vejlehus.
Allerede i 1961 var antal medlemmer på ca. 70 voksne og børn.
Siden hen har der været afholdt adskillige legestuer(bal) og andre arrangementer.
I 1964 havde foreningen besøg af folkedansere fra Båstad i Sverige.
Året efter – i 1965 – var Hørsholm Folkedansere på genvisit i Båstad. I sommeren 1966 deltog flere
medlemmer fra foreningen i Nordisk Stævne i Odense (senere Nordlek). I 1967 ved Landsstævnet i
Århus deltog en halv snes fra Hørsholm Folkedanserforening. I 1968 var det Haderslev. Samme år
deltog medlemmer i det første Sjællandske Børnestævne i Køge.
I året 1969 var der besøg fra Landeck i Østrig og senere deltog omkring 20 i Landsstævnet i Hillerød. De fleste boede i dette tilfælde hjemme, men Johannes Jensen, senere Formand, havde opstillet et villatelt på campingpladsen som var samlingspunkt for medlemmerne efter opvisninger m.m.
22. november afholdtes 10 års jubilæumslegestue på Vejlehus.
1970. 7.marts Afslutning og opvisning på Vejlehus. I juli måned Nordisk Stævne. Denne gang i
Stockholm. Her deltog ca. 10personer fra Hørsholm. December Juletræsfest i Høsterkøb Forsamlingshus.
Efterhånden var det blevet en tradition for flere af foreningens medlemmer at deltage i Landsforeningen Danske Folkedanseres landsstævner. I 1971 var det Bornholm som lagde grund til Landsstævnet. Stævnet var derfor denne gang lagt over 7dage og blev afholdt i Åkirkeby. Det var starten
på en ny æra – Foreningen havde fået sin egen lille ”koloni” på campingpladsen. Vi var 5 telte, 7
voksne og 9 unge hvoraf 6 unge var samlet i et fælles telt.

I 1972 deltog kun nogle få i Landsstævnet i Esbjerg. Kun 4 medlemmer. Dette skyldes bl.a. at foreningen kort forinden havde været på besøg i Venskabsbyen Lillehammer. Foreningen var inviteret
af Lillehammer kommune til midsommerarrangement. Her havde man nogle dejlige dage. Bl.a. gav
deltagerne opvisning på Maihaugen (Lillehammers Frilandsmuseum).
I

1973 var Hørsholm Folkedansere sammen med dansere fra Ny Holte Folkedanserforening på
genvisit i Landeck i Østrig. Dette år var der også Nordisk stævne i Helsingfors i Finland. Her deltog
også en mindre antal fra Hørsholm. Det var også året hvor foreningen fik ny formand. I stedet for
Elly Jensen blev Johannes Jensen valgt.
1974 var året hvor Foreningen fik sin egen fane. Man søgte
Danmarks Samfundet om en foreningsfane. Denne bliver på
Valdemarsdagen 15.juni udleveret på Kronborg hvor daværende formand, Johannes Jensen tog i mod den. Efterfølgende den 9. november blev der afholdt Legestue med
faneindvielse på Hørsholm Hotel. Desværre uden fane. Ved
overrækkelsen viste det sig at være en ungdomsfane. Dette
gjorde at vi måtte aflyse faneinvielsesdelen den 9. nov. Endelig fik vi den rigtige fane, men der skulle broderes Hørsholm Folkedanserforening i det øverste af de små røde felter
på fanen. Derfor blev en senere indvielse aftalt. Samme år
1974 blev foreningens medstifter Elly Jensen udnævnt til
æresmedlem. Foreningens danseleder og spillemand –
Børge Pedersen og Hagbart Engelholdt blev også udnævnt
til æresmedlemmer.

Ny faneindvielse blev nu afholdt lørdag d. 18. januar 1975 i
Skovhus. Som 1. taler var inviteret Bankbestyrer Knud Sørensen (DanskeBank) som skulle ”slå
søm i - for HM Dronningen. 2. taler var filminstruktør John Hilbard – for Danmark og som 3. taler
danseleder Børge Pedersen – for foreningen. I maj måned var der Børne- og ungdoms-stævne i
Espergærde. I dagene omkring Sct. Hans, var foreningen i Lillehammer – inviteret af Lillehammer
kommune. Senere på året nærmere 30.august afholdes sammen med Lillerød og Omegns Folkedansere, Amtsstævne i Allerød.
1976 Foruden at man deltog i det årlige landsstævne, deltog også nogle af foreningens medlemmer
i optagelserne til ”Kom til fest i TV-by” Et – lørdags underholdnings program på DR (Danmark Radio). Samme sommer bliver vi kontaktet af nogle amerikanere fra Vinconsin i USA. De ville gerne
besøge nogle folkedansere under deres Europa besøg. Vi havde fået arrangeret et møde i Karlebo
Forsamlingshus. Her blev der også danse Squaredance.
I de efterfølgende år deltog foreningens børn og unge fortsat i De sjællandske Børne- og Ungdomsstævner.
I 1976 i Værløse, 1979 i Bagsværd-Gladsaxe, 1980 i Greve, 1981 i Ringsted, 1982 HvidovreVallensbæk, 1983 i Kirke Hyllinge – herefter blev foreningens børnehold desværre mere eller mindre nedlagt. Vi fik dog i nogle af de efterfølgende år oprettet familiehold. På baggrund heraf havde
bestyrelsen søgt om at få lov til at arrangere Det sjællandske Børne- og Ungdomsstævne i 1993.
Det blev en realitet og i forbindelse med Hørsholm Festuge afholdte vi stævnet med ca. 150 børn.
I 1978 blev Esther Rasmussen valgt til formand i stedet for Johannes Jensen. Dansere fra Hørsholm var på besøg i Lochem i Holland. Der blev også deltaget i Landsstævnet i Svendborg. Der var
også kommet henvendelse fra Leksand om et besøg der.

Det resulterede efterfølgende i et besøg i Leksand i 1979. Efter besøget i Leksand i Sverige, tog

nogle af medlemmerne videre til Nordlek som dette år blev afholdt i Holstebro i Danmark. 1979 var
også året hvor foreningen runder et medlemsantal på 100 medlemmer.

I marts 1980 ligger en invitation fra Hørsholm Kommune til en Venskabsbykonference med deltagelse af Lillehammer, Leksand og Oulainen. I materialet fremgår det at kommunen fremsætter forslag om at der afholdes konferencer i de forskellige venskabsbyer en gang om år.
På disse konferencer skulle bl.a. behandles afholdelse af arrangementer, stævner, udstillinger m.m.
1980 var også året hvor der blev afholdt Landsstævne i Kalundborg. Ja ”vandstævne” blev det til i
omtale. På første dagen blev over halvdelen af campingpladsen samt dele af den tilstødende parkeringsplads oversvømmer med op til ca. 30-40 cm vand. Det viste sig at en nærliggende kloakledning var brudt sammen og vandet derfor ikke kunne kommer væk fra området, som i forvejen var et
meget lavtliggende område. Mange, inkl. nogle af vore egne medlemmer blev evakueret til en nærliggende skole. Efter et par dage kunne man igen kommer tilbage til teltpladsen.
Sommeren 1981 deltog 12-14 medlemmer i landsstævnet i Skanderborg. Gennem året har vi haft
en brevudveksling med Spillemænd fra Leksand (Leksands Spelmanslag). Det blev aftalt at de i
dagene 20.-22. november besøger os. De kom ca. 30 spillemænd. Foruden en stor koncert ved
vores efterårslegestue blev der fredag også arrangeret en koncert i Amagercentret samt om aftenen på daværende folkemusik spillestedet ”Vognhjulet” på Nørrebro. Vi havde forskellige forespørgsler ude. Bl.a. til DR. Her kom en tilbagemelding om at de meget gerne ville lave en reportage. Der blev lavet en radioudsendelse fra det spillemandskursus som lørdag formiddag var arrangeret under besøget.
1982 blev et af de mere travle år i foreningen. Ved generalforsamlingen i februar blev foreningens
nye love vedtaget. Her blev der også valgt et udvalg ”Foreningsaftensudvalg” som skulle arrangere
foreningsaftener i sæsonen (3-4) aftener som kan omhandle mange forskellige ting. Man besluttede
desuden at ”udvide” sæsonen med sommerdans de første onsdage i månederne i april, maj og juni.
Ved kommunens Sct. Hans fest ved slotssøen delt vi med ca. 30 dansere og spillemænd. En vellykket aften trods regnen. Vi har i mange år danset ved kommunens Sct. Hans fest på ridebanen,
men har i en periode ikke deltaget.
Årets landsstævne fandt sted i Kolding hvor vi deltog med 11medlemmer. I september afholdte
Hørsholm Kommune Venskabsbykonference. I den forbindelse havde vi besøg af alle danserne fra
Leksand. Vi sørgede for afhentning af de norske og svenske konferencedeltager samt danserne fra
Leksands Folkdanslag og havde arrangeret en bustur rundt i København for alle, samt efterfølgende tur i Tivoli for danserne.

Hvis året før var et travlt år, blev 1983 det endnu mere. Ved vores afslutning og opvisning i 1983

blev der for første og sidste gang
taget et fælles foto af alle deltagere i foreningens afsluttende
opvisning. I alt 50voksne og
34børn. Det var også året hvor vi
fik kontakt til vores finske venskabsby, Oulainen. Det var i dagene 2.- 3.juni. Igen i år deltog vi
i Kommunen arrangement Sct.
Hans aften.

I dagene 2. – 10. juli gik turen til
Leksand.
Vi
deltog
med
38voksne og 3børn. I den uge
var vi med ved ”Musik ved Siljan”
og
Spillemandsstævnet
i
Bingsjø. Årets landstævne afholdtes i Næstved. Her deltog
foreningen
med
ca.
10medlemmer. I weekenden 5.-7. august var vi på besøg i Hamburg, ca. 30deltagere. Derudover
havde der været forskellige opvisninger på kommunens ældrehjem, hvilket der ind imellem årene
tidligere også har været.

1984 kom til at stå i jubilæumstegn. Ved generalforsamlingen i februar gik Esther Rasmussen af
som formand, som ny valgtes Peter Bjørno Jensen. Foruden de sædvanlige arrangementer; Opvisning, skovtur og forskellige opvisninger i kommunen var flere af foreningens medlemmer af bestyrelse og udvalg med i arrangeringen af 25 års jubilæet efteråret 1984. Godt 20 medlemmer havde
dog tid til at tage til Landsstævne i Viborg den sommer. I maj var vi på Frilandsmuseet med en mindre gruppe af foreningens børnehold. I weekenden 31.8. – 2.9. deltog to medlemmer af vores bestyrelse i venskabsbykonferencen i Lillehammer. Her fik vi kontakt til Lillehammer Spel- og danserlag. Så var ”ringen sluttet” m.h.t. de nordiske venskabsbyer.
Vi startede sæsonen ’84/’85 op med et Lancer-kursus. 22. og 29. august. I dagene 12. – 24. november havde vi en jubilæumsudstilling på Hørsholm Bibliotek. 16.- 18. november havde vi i forbindelse med jubilæet besøg af danserne fra Vierländer ved Hamburg. På festaftenen spillede Hørsholm Musikskoles Marimbaorkester før festmiddagen. I Pausen gav vore tyske venner opvisning. Vi
var ca.200 deltagere i alt.
Efter netop at have deltaget i foreningens 25års jubilæum kom den kedelige besked på årets sidste
dag i 1984 at foreningens initiativtager, medstifter, første formand og æresmedlem, Elly Jensen var
afgået ved døden. Hun havde i 14år siddet på formandsposten og de seneste 8 år som kasserer.
Elly Jensen blev mindet ved den efterfølgende generalforsamling februar 1985.

Traditionen

tro startede 1985 med fastelavnsfesten. I marts, foreningens
sædvanlige afslutning med opvisning. Foreningen er nu kommet på 116 medlemmer i alt. I dagene 21. – 26. juni var vi i Lillehammer og deltog i Sct. Hans
festen (Jonsok på norsk) på Maihaugen. Årets landsstævne var så lokalt som
i Frederiksværk. Trods tætheden, valgte de fleste ca.20 medlemmer at bo på
stedet. Stævnet var for en dag flyttet i Tivoli hvor der bl.a. blev danset opvisning på Plænen.

Januar 1986 blev der sendt invitationer til de tre nordiske venskabsbyer – Leksand, Lillehammer og

Oulainen. 3.maj deltog foreningen i Børnestævnet i Blistrup-Græsted 8børn + nogle voksne deltog.
Omkring grundlovsdagen afholdt kommune ”Hørsholm festuge ’86”. Her dansede vi opvisning i Idrætsparken. 14.juni Skovtur, 27 medlemmer til Storedam. Efter tur i skoven med forskellige spil og
lege sluttedes der af med middag og efterfølgende dans i Hørsholm Hallens restaurant.
Efter at kontakten var kommet ”i hus” med de andre nordiske venskabsbyer, inviterede Hørsholm
Folkedanserforening til det første fællesnordiske
venskabsbytræf. Det blev afholdt i dagen 29. –
1.september 1986. Der kom 82gæster. Da det kunne blive svært at indkvartere så mange privat, havde vi af Hørsholm kommune fået tilladelse til at
bruge Fritidshuset ved Rungsted Kyst Station. Det
blev tre meget begivenhedsrige dage som sluttede
af med en tur i Tivoli. Alle fire lande besluttede at
man skulle mødes igen året efter. Landsstævnet i
1986 var lagt i det nordjyske – nærmere bestemt i
Thisted. 28 voksne og børn deltog. Under stævnet
benyttede man som sædvanlig lejligheden til at
arrangere egen skovtur. Denne gang blev det til et
besøg i Jesperhus Blomsterpark. 4.-6. oktober 24
medlemmer på genvisit i Vierländer Trachtengruppe til Erntedankfest – En fest hvor der takkes for
høsten af grøntsager og blomster. Her var man med i en stor procession gennem byen.
1987 begynder med en foreningsaften ”Vore venskabsbyer” 21.februar Fastelavnsfest med kun
omkring 22 deltagere. 11.- 16.6. Besøg i Oulainen. Lillehammer kunne desværre ikke deltage. Vi
var 2 kvadriller og 3 spillemænd. Her deltog vi i et dansestævne i byen Vihanti samt vores ”fane”
ved en kransenedlæggelse ved byens monument for faldne soldater under vinterkrigen mod Rusland. 4.juli Skovtur omkring Esrom Sø med efterfølgende middag på Ellegården, Tulstrup, 26 deltagere. 22. – 26. juli, 28 medlemmer til landsstævne i Sønderborg.

1988 begyndte med forskellige møder omkring deltagelse i Trommens indvielse. 1.feb. foreningsaften ”billedaften”. 7.2. opvisning på Breelteparken. 12.3. Opvisning og Legestue 4½ kvadrille gav
opvisning og 70 gæster. 25.3 dansede 3 kvadrille ved Trommens indvielse – kun 3 min. opvisning –
den korteste nogen sinde. 23.6. deltog vi igen ved Kommunens Sct. Hans fest på plænen rundt om
kirken. Den aften blev der taget et foto af deltagerne med Egnsmuseet i baggrunden. Dette blev
senere brugt til de dobbelte postkort der er blevet fremstillet.
1.- 4. juli ’88 blev det nordiske træf afholdt i Lillehammer hvor alle 4 lande
igen var samlet.38 var repræsenteret fra Hørsholm.
Her blev der danse opvisning i Stor-gaten og på
Maihaugen. Desuden var
en udflugt til et nyt dæmningsbyggeri ”Dokka”.
11. – 16. juli var vi igen af
sted. Denne gang med 22
personer til Landsstævnet i
Odense. Dette års skovtur
var først den 27. august.
Turen gik til Sjælsø hvor eftermiddagskaffen blev indtaget. Derefter var der rundvisning på Birkerød
rensningsanlæg. Aftenen sluttede med 2retters middag og kaffe på Jægerhytten hvor der efterfølgende blev danset uden for i den mest pragtfulde sommer aften. En uforglemmelig dag og aften
som samtidig blev den dyreste skovtur trods medlemmernes betaling. Det beroede på en misforståelse – arrangørerne havde forstået at middagen var inkl. drikkevarer (vin/øl/vand), men det var
desværre uden. Derfor måtte foreningen dække underskuddet.
Mantziusgården i Birkerød lagde lokaler til foreningens Nytårsfest den 14. januar 1989.
”Stenalderrok” var titlen på en video som Erik Olsen (tidligere medlem) havde optaget under landsstævnet i Odense. Denne blev vist ved foreningsaftenen den 30. januar. 11. marts foreningens årlig
afslutning og opvisning. I løbet af foråret blev der arbejdet på at arrangerer vores deltagelse ved
Hørsholms 250 års jubilæum. De nordiske venskabsbyer var inviteret. De var her i dagene 12. – 15.
maj. På jubilæumsdagen var der optog gennem byen. Her havde vi fået arrangeret en veteran lastbil til alle musikerne. Bilen var pyntet med blomster og ny udsprungne bøgegrene. På ridebanen var
der arrangeret boder m.m.. Foreningen havde også sin egen stand. Her blev solgt kaffe og kage.
Her blev også givet opvisning af vore nordiske venner. 11. – 16. juli var der landsstævne på Bornholm. 23 deltog fra Hørsholm. Årets skovtur gik til Malerisamlingen Nivaagaard. Eftermiddagskaffen
blev indtaget hjemme i haven hos Tove og Kristen. 35 deltagere. Dagen sluttede med middag og
efterfølgende dans på Hjemværnsgården ved Hørsholm Mølle. Foreningens juletræsfester blev
gennem mange år afholdt forskellige steder. Høsterkøb forsamlingshus, Festsalen på Højskolen og
daværende Menighedshus (gl. Sognehus). Juletræsfesten 1989 blev afholdt på Usserød Skole i
kantinen. 37 børn og 75 voksne.
1990 blev endnu et travlt år i foreningen. 6. januar blev Nytårsfesten afholdt i Høsterkøb forsamlingshus med 34 deltagere. 25. januar var 24 medlemmer samlet til foreningsaften tema – ” Billeder
fra arrangementerne 1989”. 6.februar generalforsamling på Usserød Skole. 31 stemmeberettigede
medlemmer. 24. februar. Fastelavnsfest for børn. 12 deltagere. 10. marts Afslutning med opvisning
på Usserød Skole ca. 110 deltagere i alt. 28. april Opvisning med 2 kvadriller + musik i Menighedshuset. 13. maj opvisning på Ridebanen ved Hørsholm Festuge. 19. maj 2 kvadriller dansede på Rungsted Bytorv. 21 var taget til Børnestævne i Gilleleje. 25. maj Skovtur til Frilandsmuseet,
sluttede dagen af på Hørsholm Mølle. 23. juni Sankt Hansfest ved Hørsholm Kirke. 2 kvadriller dansede.

29.6. – 2.7. Venskabsbytræf i Leksand, Sverige. Vi deltog med 23 medlemmer.
Specielt ved dette arrangement blev der arrangeret en ”ro turnering”
mellem Norge, Danmark og Finland. Der blev roet i de traditionelle Kirkebåde i Leksand. En af de helt specielle oplevelser.
17. – 22. juli var der Landsstævne i Holbæk. Her deltog foreningen
med 17 medlemmer. Sæsonen starter d. 5.sep. for de voksen og
den 8. september for børn. Det er lige muligt at gennemføre holdet
med 10 børn. Desværre er antallet af børn og unge faldet drastisk
de senere år. 25. september afholdtes foreningsaften ”Lancier” med
40 deltager. Høstfest i Høsterkøb Forsamlingshus blev holdt den
6.10. med 36 deltagere. 17.nov. Legestue på Usserød med 110
deltagere. Den 8.dec. forberedelse til årets juletræsfest med juleklip på Hørsholm Egnsmuseum.
Der kom 42. Det var mange flere end ved Egnsmuseets eget julekliparrangement.. 19. dec. Juletræsfest på Usserød skole. Her samledes 34 børn og 66 voksne. Et begivenhedsrigt år.
1991, 5.januar, blev der holdt Nytårsfest med 40 deltagere. 5. februar 1991 Generalforsamling. Under generalforsamlingen blev John Jensen udnævnt til æresmedlem. Ikke for at have været 25 år i
foreningen, men for de 23år han har siddet i bestyrelsen og ved samme lejlighed valgt for yderligere
to år.
9. februar, Fastelavnsfest for børn på Møllen. Desværre kun 8 deltagere. 15.februar 1 kvadrille gav
opvisning i Menighedshuset. 17. februar 2 kvadriller gav opvisning på Hannebjerg. 19. februar Forenings-aften. Video og billedaften med 26 deltagere. 9. marts Afslutning og opvisning med 5 kvadriller som dansede opvisning og 74 gæster. 4.maj Opvisning på Sophienlund 1½kvadrille. Samme
dag var 8børn og 10 voksne til Børnestævne i Lillerød. 25.maj Skovtur for børn. I dagene 26. maj –
1. juni blev der afholdt Hørsholm Festuge-91. Foreningen dansede den 26.maj på Ridebanen med
2 kvadriller og den 1.juni i Gågaden, også med 2 kvadriller. Lørdag d. 1. havde foreningen skovtur.
36 forventningsfulde medlemmer kørte af sted samlet i biler til Danmarks Akvarium hvorefter kaffen
blev indtaget ved Charlottenlund fortet. Dagen sluttede i kantinen på Centralvaskeriet i Grønnegade
med spisning og efterfølgende dans. 23. juni dansede 3 kvadriller opvisning ved Kommunens Sct.
Hansfest på Ridebanen.
Dette år var der ikke noget landsstævne, men derimod Nordlek som denne gang blev afholdt i
Danmark, nærmere bestemt i Vejle. Her deltog bare 8 medlemmer fra foreningen. 31. august, 2
kvadriller dansede opvisning, Lågegyde. September Sæsonstart, 7. september PR-opvisning i Gågaden, 1 børne- og 2 voksenkvadriller. 5. oktober Foreningens Høstfest i Høsterkøb Forsamlingshus hvor 35 deltog. 29. oktober foreningsaften om Vin – 36 deltagere. ”Stiftelsesfest/Legestue” 16.
november med 65gæster. 8. december Forenings”eftermiddag”, juleklip hvor 14 medlemmer hjalp
med at få fornyet julepynt m.m. Året sluttede med foreningens juletræsfest d. 11.december. Dette år
deltog 50børn og 75 voksne. Juletræsfesten er tæt på at være et af foreningens største arrangementer. Endnu et år et gået med mange aktiviteter.

Året 1992 begyndte som sædvanlig med Nytårsfesten. Her deltog 42 medlemmer. Den 4. februar

afholdtes foreningsaften. Emnet var squaredance. 40 medlemmer deltog. 26. februar afholdtes fastelavnsfest med 20 børn. 7. marts Afslutning med opvisning og legestue. 120 deltagere. 9. maj
Børne- og Ungdomsstævne i Frederiksværk. 8 børn deltog. Skovtur for børn blev arrangeret d.
16.maj. 15 børn og voksne deltog. 30. maj Skovtur til ”Rusland” og Rudolph Tegners Museum. Foruden de mange statuer som står rundt i det store område blev også museet besøgt. Efter museet
kørte alle til Høsterkøb forsamlingshus hvor aftensmaden bliv indtaget med efterfølgende dans. 42.
medlemmer deltog.
12.6. deltog medlemmer af foreningens bestyrelse i Generalforsamlingen for De sjællandske børneog ungdomsstævner. Dette bl.a. fordi man har fået lejlighed for at afholdt dette stævne året efter.
Der skulle have været et tur til Oulainen,
men den blev desværre aflyst p.g.a. manglende tilslutning. Dette skyldtes primært at
landstævnet i Ålborg begyndte samme dag
som sidste dag i Finland, så de fleste valgte
Landsstævnet i Ålborg i dagene 7. – 12.
juli. 18 voksne og 3 børn deltog.

12. september havde foreningen PR-opvisning i Gågaden med 28 børn og voksne. 10. oktober afholdtes Høstfest med 42 deltagere. 22. oktober var det foreningsaftensudvalget som stod for at arrangere en aften med Irsk Folkedans. Hertil var fremmødt 38 deltagere. 14. november, efterårslegestue med 87 deltagere. Året sluttede – igen med det største deltagerantal på 37 børn og 80
voksne – nemlig juletræsfesten.
1993 tegner til at blive endnu et år med mange aktiviteter. Et af de større bliver afholdelsen af Det
sjællandske børne- og ungdomsstævne i forbindelse med Hørsholm Festuge-’93. Året begyndte
dog med nytårsfesten 16. januar med 42 deltagere.
9. februar havde foreningsaftensud-valget arrangeret en viseaften med pastorerne Lars Tjalve og
Bjarne Wulff. En rigtig fornøjelig aften for 42 deltagere. 13. marts Opvisning og Legestue. 77 deltagere. 15. maj Sjællandske Børne- og ungdomsstævne. Vi havde fornøjelsen at afholde stævnet
dette år. Alle mødte på Gymnasiet hvorefter der var
arrangeret busser til henholdsvis Kongevejscentret
og Midtpunkt. Fra disse to steder var der optog til
Ridebanen hvor alle mødtes. Efter åbningen af
Hørsholm Festuge var der opvisning af de 3 grupper som børnene var inddelt i. Lidt før middag var
der transport tilbage til Gymnasiet hvor der var frokostpause. Først på eftermiddagen var der indmarch hvor foreningen for første gang brugte den nye børnefane som man havde fået af Danmarks Samfundet. Børnefanen blev ved denne lejlighed indviet med ”sømslag” og blev
herefter ført på plads af Astrid Regnersen.
Derefter blev stævnet åbnet af Borgmester Hanne Falkensten.
Derefter var der igen opvisning af de forskellige hold. Kl. 17.00
sluttede dagen med faneudmarch og overdragelse af stævnet
til Ramsø som skulle afholde det i 1994. Alle kunne dog glæde
sig over at det havde været et godt stævne.
5. juni, opvisning ved HH Supermarkeds 25 års jubilæum. 28
deltog. 12. juni gik årets skovtur til Bredemuseet. Her var der bl.a. udstilling af selskabs- og balkjoler fra 1800tallet. Dagen sluttede i Høsterkøb forsamlingshus med aftensmad og efterfølgende
dans.40 deltagere. 15. juni Valdemarsdag. Her deltog foreningen med sine to faner og 4 medlemmer til overrækkelse af nye faner på Frederiksborg Slot i Hillerød. 23. juni skulle vi have danset Sct.
Hans Aften, men det blev aflyst p.g.a. regn. 6.-11. juli Landsstævne i Nakskov. Kun 6 voksne og 2
børn deltog. Det hidtil laveste deltagerantal fra foreningen. 12. – 18. juli. 42 medlemmer tog turen til
Lillehammer. Her afholdtes Landskappleik på Lille-hammer. Vi dansede opvisning i Maihaugesalen i forbindelse med en nordisk koncert hvor Leksand
Spelmanslag spillede. Alle var indkvarteret i hytter i OLLandsbyen, Sørlia i Øyer kommune. Ca. 20 km fra Lillehammer. 28. august dansede vi PR i Gågaden med 3½
kvadrille. 9. oktober, Høstfest med 41deltager. 9. november Billed- og videoaften med 30 deltagere. 20. november,
Legestue med 70 deltagere og afsluttende for året det traditionelle juletræ med 71 voksne og 36 børn.
1994 – Endnu et år med mange aktiviteter ventede forude. Det startede med Nytårsfest d. 15.januar
i Høsterkøb Forsamlingshus hvor 34 medlemmer deltog i løjerne. Foreningsaftenen den 27.januar
bød på Irsk folkedans. Sæsonens afslutning foregik i Kantinen på Usserød Skole. 4 kvadriller
(32)medlemmer gav opvisning. Der kom 55gæster og så på. Den 20. april forsøgte man noget nyt.
Der blev aftalt med NGG (Nordsjællands Grundskole og Gymnasium) om afholdelse af en opvisning samt undervisning i Lancier for de unge. 2 kvadriller af medlemmer samt musik og leder stillede op. 28. april afholdtes Lancier kursus. Der var mødt 48 op til arrangementet, som dermed blev
betegnet som en succes.
Ved skovturen d. 4. juni gik turen rundt om Arresø og videre til Rågeleje. Her blev eftermiddagskaffen indtaget i haven ved Karen Margrethe og John Johansens sommerhus. Senere gik turen videre

til Helsinge hvor man spist aftensmaden samt efterfølgende deltog i en legestue afholdt af Helsinge
Folkedanserforening. 29 af foreningens medlemmer deltog i dagens arrangement. D.19.juni gave
foreningen opvisning ved Hørsholm Mølle med 2 kvadriller. 23. juni Opvisning på Ridebanen ved
Kommunens Sct. Hansfest. Årets Landsstævne fandt sted d. 12.-17. juli i Herning. Her var det hele
samlet i et stort stævneområde i Hernings Messecenter. 17 voksne og 2 børn deltog. Ved bestyrelsesmøde d. 4.august havde man modtaget en invitation fra Birkerød Folkedanserforening vedr.
afholdelse af Landsforeningens Landsstævne i 1996. Hele bestyrelsen deltog i det efterfølgende
møde. John Jensen blev ved mødet valgt ind i stævneudvalget. Den 13.august dansede man opvisning med 2 kvadriller ved Golfklubben ”Greenfield” i Grønnegade. 21. august, Opvisning på
Flygtningecentret i Nivå.
Efterårssæsonen startede d. 1. september med undervisning i Lancier. 45 deltog i arrangementet.
7. september startede den ”rigtige” sæson. 29. september blev der afholdt foreningsaften ”Foreningens Historie i ord og billeder”. 22. oktober Høstfest i Høsterkøb Forsamlingshus. 39 voksne og 2
børn. I oktober måned modtog foreningens bestyrelse brev fra kommunen om at man ikke længere
for en, p.t. ubestemt tid kunne være på ”Gl.” Usserød skole, da denne stod over for en gennemgribende renovering p.g.a. svamp. Hele Usserød skole flyttede til ”Slotsmarken” tæt ved Isterød.
Øveaftenerne kunne man så have i Slotsmarken, i kantinen. Derimod var der stor tvivl omkring de
planlagte arrangementer. Legestue, opvisning m.m. Det blev imidlertid løst og efterårets legestue
blev afholdt i Kantinen i Slotsmarken. 59 voksne + 1barn deltog. Dette års juletræsfest var henlagt
til Rungsted Gymnasiums Aula. 89 deltog i festen.
1995 Nytårslegestue blev afholdt d. 21. januar i Høsterkøb Forsamlingshus. 27. februar Foreningsaften på Hjemmeværnsgården ved Hørsholm Mølle. Lisbeth Hein fra Hørsholm Egnsmuseum viste
billeder og fortalte om Hirshholm Slot. 11.marts Afslutning med opvisning på Slotsmarken.
4kvadriller voksne og 7 børn deltog. I forbindelse med at
man var flyttet til Slotsmarken var foreningen blevet bedt om
at tømme foreningslokalet på Usserød Skole, Gl. Byvej. Hertil havde man fået mulighed for at opbevarer dragterne i et
aflås rum på Vallerødskolen sammen med foreningens andre effekter.
Til d. 4.maj var foreningen opfordret til at være med til markeringen af 50års for Danmarks befrielse. Kommunen havde
indbudt til et større arrangement. Foreningen stille med
2kvadriller som dansede 20 min fra kl. 22.00 på Ridebanen.
Derefter sluttede dagens arrangement med fyrværkeri. D.
11. maj stillede en kvadrille af foreningens medlemmer sig til
rådighed for et par opvisninger på dagcentrene, henholdsvis
Selmersbo og Kammerrådensvej. 7. juni deltog vores daværende danseleder (instruktør) Per Jensen med Frederiksborg Amts B&U hold – her også nogle af
vores små dansere – med opvisning på Plænen i Tivoli. 10. juni afholdtes forenings skovtur. Dette
år gik turen til Gilleleje gennem Fredensborg til Tikøb langs Esrom sø hvor der blev drukket eftermiddagskaffe. Derefter fortsatte turen forbi Rudolph Tegners værk og videre til Gilleleje. Her besøgte man Gilleleje Museum skibshaller. Efterfølgende gik turen direkte tilbage til Høsterkøb forsamlingshus hvor aftensmaden blev serveret og efterfølgende blev der spillet op til dans. 18. juni. 2
kvadriller dansede opvisning ved Hørsholm Mølle på ”Mølledagen”. 30. juni 22 voksne og 2 børn
kører af sted til Venskabsbytræf i Lillehammer. En tur som huskes på at nogen havde glemt deres
dragter hjemme i Danmark. Heldigvis kom man i tanke om det inden man var nået for langt op i
Sverige. Der blev ringet hjem til Hørsholm hvor Birgitte fik hentet dragterne de glemte sted hvorefter
de hurtigt blev bragt til Helsingør hvor hun to ”Sundbussen” til Helsingborg med dragterne hvor
bussen ventede. 3. juli var alle hjemme igen efter et godt træf. 18.-23. juli Landsstævne i Tønder.
18 voksne og 2 børn deltog i stævnet.30. og 31. august afholdte man igen Lancieraften. 14. oktober
høstfest i Høsterkøb Forsamlingshus. 11. november Legestue i Aulaen på Rungsted Gymnasium.
Juletræsfesten blev afholdt i Storrummet, Usserød skole, Slotsmarken d. 13.december.

1996 Endnu et år med mange aktiviteter. En af de større blev deltagelsen sammen med Birkerød
og Farum som medarrangører i Landsforeningen
Danske Folkedanseres Landsstævne i Birkerød.
20.januar startede vi året som sædvanlig med Nytårsfesten. 9. marts – Afslutning og opvisning i Aulaen på Rungsted Gymnasium. 4 kvadriller voksne
og børn deltog. Desværre var tilslutningen af gæster ikke storslået. 14. juni afholdes Kulturnat i
Hørsholm. Vi deltog med 18 dansere. 16. juni opvisning på Mølledagen med 3 kvadriller ved Hørsholm Mølle. 22. juni Skovtur til Jægerspris Slot.
Dagens sluttede i Høsterkøb forsamlingshus med
spisning og dans. 9.- 14. juli var det landsstævnet i
Åbningen ved Landsstævnet i Birkerød
Birkerød som optog en stor del af foreningens medlemmer sammen med medlemmer fra foreningerne
i Birkerød og Furesø. Vi startede med at ”rejse” stævnet fra den 6.juli. Da foreningens traditionelle
udflugt ved landsstævnerne i år var forhindret grundet den specielle deltagelse som medhjælpere
havde man arrangeret en fællesspisning mandag aften med efterfølgende gåtur til Sjælsø med udsigt til solnedgangen over søen. Foran stod 6 travle og lange dage/nætter. Der var masser af arbejde, men alle var enige om at det var godt at prøve et landsstævne på denne måde – ”set indefra”.
Vi fik da forståelse for mange problemer som arrangørerne må kæmpe med på grund af det ene
eller andet uforudsigelige. Alle som deltog, havde en uforglemmelig oplevelse.
4. september startede sæsonen igen. 13. september var der Legestue/bal i Trommen i stedet for
vores sædvanlige legestue i november. Vi kunne desværre ikke bruge selve Trommen, men foyeren blev brugt i stedet. Det var et forsøg på at lave en ”åben” legestue, ”Kom lad os danse” aften –
ikke kun for folkedansere, - men for alle. Desværre ikke mange gæster, men alle fik alligevel en god
aften. 18. december Juletræsfesten som årets sidste arrangement med 100 deltagere.
1997 starter med Nytårsfest d. 18. januar. 8. marts Afslutning og opvisning på Usserød Skole,
Slotsmarken. 4 kvadriller dansede. 9.- 11.maj Venskabsbytræf i Hørsholm. Vi havde besøg af vores
tre nordiske venskabsbyer. Ca. 100 gæster i alt. Størsteparten af gæsterne var indkvarteret privat,
resten i lokaler i forbindelse med Hørsholm Ny Rådhus. Selve arrangementet med spisning og danseaftener foregår på Vallerødskolen. Alle ankom om torsdagen. Fredag var der udflugt til Frederiksborg Slots have, Fredensborg Slot og videre til ”Rusland” og Tegners Museum hvor der blev
serveret frokost. Senere kørte busserne til Dyrehaven og Bakken med gåtur til Ulvedalene. Lørdag
blev der danset opvisninger forskellige steder i byen. Om aftenen Nordisk Legestue og afslutning.
18. juni dans ved Møllen. 21. juni – skovtur. Vi startede ved Sjælsø Vandværk. Herefter gik turen til
Flynderupgårds museum. Dagen sluttede i Høsterkøb forsamlingshus med spisning og dans. 15. –
20. juli Landsstævne i Århus. 19 deltagere. 27. august havde foreningen igen arrangeret Lancier
aften. Vi var nu tilbage igen på den gamle skole. 13. september forsøgte man igen at afholde efterårslegestuen. Dette blev forsøgt et par gange da der i løbet af efteråret var mange sammenfaldende arrangementer i amtet. I oktober dansede en kvadrille til Menighedshuset høstfest. 25. oktober
afholdte vi vor egen høstfest. 17. december Juletræsfest med deltagelse af omkring 100 personer
heraf 30 børn. Desuden blev der i løbet af efteråret afholdt et antal syaftener hvor medlemmerne
kunne komme og få hjælp med ny dragt eller til reparationer m.m.
1998. Nytårsfest d. 17.januar med 40 voksne og 4 børn. Ved bestyrelsesmøde 10. marts bliver et
medlem af foreningens dragtudvalg ringet op af en person fra Vallerødskolen. Der var nogen som
havde lånt vores dragter. Meget uheldigt da vi jo skal bruge flere af dem til vores opvisning. Der
blev senere tildelt et mere aflukket rum hvori vi kunne have vores dragter. Heldigvis kom alt tilbage
til os. Der blev også skrevet et brev til Borgmesteren omkring hændelsen med henblik på at få tildelt
nogle andre lokaler. Dette lykkedes desværre ikke. 14. marts Afslutning og opvisning. Det var en
aften med få deltager 26 voksne betalende foruden de som dansede opvisning. 17. maj, Opvisning
på Jagt og Skovbrugsmuseet til arrangementet ”Maj i by”. Godt to kvadriller dansede. 20. juni.
Skovtur. Desværre kun 24 deltager. Turen gik til Esrom Kloster og endte på Stampen med spisning
og dans. 6.-11. juli Landsstævne i Svendborg. 19 voksne og 3 børn deltog. 9.-10. september Lancier. 3. oktober Høstfest i Menighedshuset med 33 deltagere. 14. oktober, Foreningsaften – sangaften i lokalerne på Kammerrådensvej med 30 medlemmer var mødt for at synge med. 21. november,

Efterårslegestue i Kantine på Usserød Skole med 52 deltagere. 9. december, Juletræsfest. 30 børn
og 76 voksne deltog.
1999 Startede som tidligere år, med nytårsfesten. Den blev afholdt d. 23. januar. 13. marts afholdtes afslutning og opvisning. Den 13. -16. maj, Venskabsbytræf i Leksand. Vi deltog med 42 medlemmer.
Som sædvanlig var et travlt program lagt. Fredag var
der bustur rundt om Siljan søen, med besøg hos Nils
Olsson Hemslöjd AB hvor Dalarhesten bliver til, samt
besøg i Mora hvor målet for Vasaloppet er. Lørdagen
startede med opvisning på ældrehjemmet. Senere på
dagen kørte alle til Siljansnäs Kirke var der var indslag
med sang og musik af de forskellige landes deltagere.
”Musik i Helgsmål”. Efter denne seance var der Nordisk
Folkedanseraften i ”Sockenstugan Siljansnäs”. Søndag
var der hjemrejse. 12. juni Skovtur med 34 deltager. Vi kørte i bus ned gennem sjælland. Første
stop Bogø hvor vi drak eftermiddagskaffen og senere så udstillingen ved Chokoladefabrikken. Herfra kørte vi til Holeby på Lolland hvor vi deltog i Midtlollandske folkedanseres 50års jubilæumsfest.
Omkring midnat gik ture igen hjem mod Hørsholm. 13. – 17. juli Landsstævne i Haderslev. 25 dansere var taget til det sønderjyske område. 2. oktober Høstfest. 20. november. Jubilæumsfest. I forbindelse med afholdelsen af foreningens 40 års jubilæum var der foruden jubilæumslegestuen
også arrangeret en udstilling på Hørsholm Bibliotek. Man havde foruden egne billeder og dragtdelt
lån ”tilblivelsen af H.M. Dr. Dragt”. Udstillingen var ”arbejdende”. Vi havde fået nogle medlemmer til
at være der på forskellige tider hvor de lavede forskelligt håndarbejde. Til jubilæumsaftenen havde
man engageret ”Ramsø Spillemændene”. Der var lavet krus med logo som blev udleveret til samtlige deltagere i aftenens arrangement. 220 deltog i festen. 15. december Juletræsfest, igen rigtig
mange deltagere.
2000. 22. januar Nytårsfest med 46 deltagere. 11. marts Afslutning og opvisning. 75deltagere. 17.
juni Skovtur med 34 deltagere. 10. – 15. juli Landsstævne i Esbjerg. 21.voksne og 5 børn deltog.
18. oktober Sangaften med sange fra den Nye Sangbog der af Landsforeningen blev udgivet i forbindelse med årsskiftet og stævnet i Esbjerg. 35 medlemmer sang med. 28. oktober Høstfest med
42 deltagere. 11. november Efterårslegestue med 65 deltagere. 30. november foreningsaften på
Møllen hvor 25 medlemmer deltog. Årets sidste arrangement, Juletræsfesten var igen et af de større arrangementer, 120 deltagere.
2001 Året startede allerede 6. januar med Nytårsfesten omkring 40 medlemmer deltog. 10. marts
Afslutning med opvisning og legestue. 67 deltager, heraf 34 gæster. 23.- 27. maj Venskabsbytræf i
Oulainen, Finland. 24 voksne og 2 børn var af sted. Der blev danse opvisning på et gymnasium og
på Torvet i Oulainen. Udflugt til et Museum samt besøg hos en kunstner som malede akvareller.
16. juni skovtur med rundvisning for 23 medlemmer på ringovnen i Nivå Teglværk. Dagen sluttede
med spisning og dans i Menighedshuset. 9. – 14. juli landsstævne i Ballerup.
Hørsholm Egens Museum havde spurgt om vi d. 19. august ville deltage i arrangementet Dronning
Caroline Mathildes 250års fødselsdag som blev afholdt i Hørsholm Slotspark. Vi skulle danse til
en (anonym) ”Dansesats”, som efter legenden var den sidste Caroline Mathilde og Struense dansede sammen i 1772 ved et Maskebal på Christiansborg Slot. Desværre
var der ikke nogen beskrivelse af denne (anonyme) menuet, men Helle
H. Madsen komponerede en dans til lejligheden efter den melodi som
blev spillet til dansen. Dansen blev døbt ”Hørsholm Dansen”. Til lejligheden var der lejet traditionelle adelige kostumer fra tiden. Et meget
anderledes, men ikke desto mindre et spændende arrangement at deltage i. Sæsonstarten dette efterår bestod foruden PR- dans i gågaden
også 2 aftener med Lancier og en festaften d. 8. september. 29. september afholdtes Høstfest med 32 danseglade medlemmer. 18. oktober
foreningsaften. 10. november Legestue, 74 deltagere.19. december,
Juletræsfesten. Her deltog 38 børn og 70 voksne.

2002 5. januar, Nytårsfest. 13. februar Generalforsamling hvor det blev besluttet at foreningen skulle have sit eget medlemsblad. Det blev til ”Mollevitten”. Som siden er udkommet 2-3 gange om året.
9. marts Opvisning og Legestue med 85 deltagere. Ved denne lejlighed blev foreningens eneste
medlem, som indtil da havde været med siden foreningens start, Birthe Bruun Hansen, udnævnt til
æresmedlem. 25.-26.maj 22 dansere var til folklore festival, ”2. Internationale Folklorelawine” i
Forst, Landkreis Spree-Neisse i Tyskland. 31. maj, foreningsaften med video og billeder. 8. – 13.
juli, Landsstævne i Silkeborg. 25 medlemmer deltog. 9. – 11. august 10 medlemmer havde taget
turen til Samsø. 25. august, Opvisning ved Ninas Naturcafe.
Ved foreningens sæsonstart inviteredes til Baldans. Der blev holdt 2 øveaftener og en festaften.
Pæn tilslutning. 28. september Høstfest med 40 deltagere. 16. oktober, sangaften. 16. november
Legestue med pænt fremmøde. 73 danseglade personer deltog i aftenens dans. 11. december Juletræsfest, dette år med 42 børn og 83 voksne.
2003, Nytårsfest d. 18. januar i Menighedshuset med 45 deltagere. 8. marts, Opvisning og Legestue i Kantinen. 100 deltagere. Flere 25års medlemsjubilarer blev fejret denne aften. Ved Hørsholm
Kommunes idrætsmodtagelse 2003 d. 29.april, havde foreningen indstillet ”Sjælsø Kvadrillen”.
Denne bestod bl.a. af 7 medlemmer fra Hørsholm Folkedanserforening. Kvadrillen havde ved DM i
folkedans 2002 vundet Bronze. Prismodtagelsen foregik i ”Trommen” hvor de sammen med mange
andre idrætsudøvere fra kommunen modtog en lille hædersgave. 4. – 9. juni. 31 medlemmer i bus
samt 5personer i bil kører af sted mod Lillehammer. Målet var Venskabsbytræffet. Vi var kørt en
dag tidligere da weekenden faldt sammen med Grundlovsdagen. Vi overnattede i Hamar på Hamar
Vandrehjem ”Vikingskipet Motell og Vandrehjem” tæt
ved Vikingeskibshallen, ”Hamar Olympiahall”. Dagen
efter gik turen videre mod Lillehammer via Norsk
Skogsbruksmuseum i Elverum. Sidste på dagen ankom vi som aftalt til Jorekstad hvor vi skulle mødes
med de andre lande.
Som de andre gange nogle dejlige, begivenhedsrige
men ”hårde” dage. 14. juni Skovtur til Frilandsmuseet.
8. -13. Juli. Nordlek i Næstved (Nordisk FolkedanserDer bliver øvet danse på p-pladsen foran
stævne). 7.september, Opvisning på Døvehjemmet
motellet v/ Olympiahallen.
Egebækhus, Gl. Holte. 4. oktober Høstfest, 15. november Efterårslegestue. 10. december Juletræsfest i Kantinen på Usserød Skole.
2004, 17. januar Nytårsfest i Sognehuset (tidl. Menighedshuset). 13. marts, Opvisning og Legestue.
Tove og Kristen blev udnævnt til æresmedlemmer d. 5.juni. Det var bl.a. foreningens gave til dem i
anledning af deres Guldbryllup.12. juni Skovtur til Sporvejsmuseet, Skjoldenæsholm. 5.- 10 Juli,
Landsstævne i Skive. 18 voksne og 2 børn deltog. 21. august PR opvisning i Gågaden. 22. august,
opvisning på Ninas Naturcafe. I forbindelse med at Hørsholm det efterfølgende år skal afholde det
Nordiske venskabsbytræf var der indkaldt til ”stormøde” d. 14. september. 2. oktober afholdtes
Høstfest i Sognehuset, 40deltagere. 13.oktober, Foreningsaften, Besøg af Visens Venner. 33 deltagere var mødt. 20. november, Efterårslegestue kun 45 deltagere. 8. december, Juletræsfest med
60 voksen og 32 børn.
2005 Foråret blev travlere end normalt. Bl.a. i forbindelse med forberedelserne til Nordisk Venskabsbytræf. Vi startede dog på sædvanligvis med Nytårsfest d. 15.januar med omkring 30 deltagere. 16.2. Foreningsaften – igen med Visens venner –
33 deltagere. 12.3. Afslutning med opvisning og legestue
52 deltagere. 5. – 8. maj Nordisk Venskabsbytræf. 60
gæster havde meldt deres ankomst. 22 fra Oulainen, 14
fra Leksand og 24 fra Lillehammer. Usserød Skole dannede ramme om hele arrangementet. Der var udflugt til
Louisiana. Opvisninger i Gågade og ved Jagt- og Skovbrugsmuseet. Stort set deltog alle medlemmer i arrangementet og mange tilbød indkvartering af gæster. Lørdag aften Nordisk Aften med i alt 125 deltagere. Efter
nogle rigtig gode med travle dage sluttede det om søndagen hvor vi to afsked med gæsterne. Efterfølgende

stod den på oprydning og rengøring hvor vi var usædvanlig mange hjælpere. Vi havde været omkring 100 personer under hele arrangementet, men Vi fik senere en henvendelse fra Skolen om at
vi havde gjort umådelig godt rent. 11.6 skovtur til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. En dejlig
dag hvor 30 voksne og 4 børn nød det fine vejr. 11. – 16. juli Landsstævne i Fredericia. 22 voksne
og 2 børn deltog.
21. august, ”Hostrup i Slotshaven” Her blev der af 2 kvadriller voksne
og en familiekvadrille, danset for omkring 1000 tilskuere i Slotshaven.
En vellykket eftermiddag.. 9. september, Hørsholm Kulturnat. 2 kvadriller dansede opvisning. 1. oktober Høstfest med 39 deltagere. 19. november Legestue, 66 deltagere. 14. december, Juletræsfest med 31
børn og 62 voksne.
2006 Som tidligere år afholdes i januar Nytårsfest, nærmere bestemt d.14. januar. 39 medlemmer
deltog i festen. 25. marts Opvisning og Legestue. 63 deltagere + 2kvadriller som gav opvisning. 20.
maj stillede vi op på Ridebanen i forbindelse med ”Foreningernes dag i Hørsholm” Vi havde telt
med kaffe og kage. En mindre udstilling med dragter, plancher med fotos samt en præsentationsvideo kørende. Der kom desværre en del regn så der kom ikke så mange besøgende som ventet. 2.
– 5. juni. 11 medlemmer deltog i Landsforeningens Pinsetræf i Fredericia. 10. juni. Skovtur til Stasevang skov med forskellige lege. Frokosten bliv
indtaget hos Ane-Marie og John hvorefter der
blev spillet op til dans. I juli måned var 13 dansere fra Hørsholm i Gøteborg til Nordlek. 20. august
opvisning på Ninas Naturcafe. 8. september
Hørsholm Kulturnat. 2 kvadriller stillede op. 16.
september Balaften med 55 deltagere. 29. september 1 kvadrille stillede op til dans på Selmersbo. 7. oktober Høstfest. Her deltog 40 feststemte medlemmer. 18. oktober Foreningsaften –
tema Sang og viseaften ved Visens Venner, Farum. 30 sangglade personer deltog. 18. november Legestue. 65 deltagere. 13. december Juletræsfest. 42børn og 70 voksne deltog.
2007 Nytårsfesten afholdtes 13. januar. 45 deltagere. 24. marts Afslutning med opvisning og legestue 48 deltagere. 17. – 20. maj Venskabsbytræf i Leksand, Sverige 28 voksne og 2 børn var af
sted til Dalerne i Sverige. 9. juni Skovtur. Vi kørte i egene biler til Flynderupgaard derfra til Hellebæk
for at drikke eftermiddagskaffen. Herfra gik turen hjem til Hørsholm hvor der var Grillaften på Usserød skole med efterfølgende dans. Ca. 35 deltog i skovturen. 16. – 21. juli Landsstævne i Sæby. 23.
september Opvisning på Sjælsmark kaserne i forbindelse med ”motion i Hørsholm”. 2 kvadriller
dansede. 6. oktober, Høstfest med 40deltagere. Festen blev afholdt i Kantinen på Usserød Skole.
17. oktober, Foreningsaften med Svenske danse. 31 deltog. 17. oktober Efterårslegestue med 56
deltagere. 12. december, Årets juletræsfest med rekord antal deltagere. 135 personer med julehumør deltog. Fordelt med 46 børn og 89 voksne.
2008 Nytårsfest 12. januar 42 medlemmer deltog i løjerne. 8. marts var vi blevet inviteret til at danse opvisning ved Dansk – Tjekkisk forenings Jubilæumsfest. Vi var 2 kvadriller som deltog. Da vi fik
et pænt honorar for opvisningen, besluttede bestyrelsen, at også danserne skulle have et mindre
beløb for transport. 29. marts Afslutning med Opvisning og Legestue med 49 deltagere + 2 kvadriller som dansede opvisning. 14. juni Skovtur med 47 deltagere. Vi besøgte Hammermølle i Hellebæk. Her drak vi eftermiddagskaffen. Senere gik turen tilbage til Usserød skole hvor der var Grillaften og dans bag efter. 14. – 19.juli
Landsstævne i Nyborg. 22 voksne og 2 børn fra foreningen deltog.
Derudover havde 3 personer fra et par naboforeninger ønsket at ligge
sammen med os på campingpladsen. 17. august Opvisning på Ninas
Naturcafe som sædvanlig med en kvadrille da der ikke er mere plads.
3. september afholdte Kommunen ”Sundhed med glæde”. I den forbindelse havde vi vores PR-dans samt en stand i Trommens foyer

sammen med andre foreninger hvor vi havde PR-materiale samt en PR-video kørende. 4. oktober,
Høstfest på Usserød Skole med 38 deltagere. 15. oktober Foreningsaften med estiske danse. 32
deltagere. 7. november, Foreningsaften med film og billeder fra året der gik. 22. november, Efterårslegestue 48 deltagere. Dette år sluttede som alle de foregående med Juletræsfesten, stadig et af
foreningens største arrangementer med 99 deltagere. Denne juletræsfest var den første med ”professionel Julemand” hvilket var en succes og det blev besluttet at det skulle vi gentage.
2009 Jubilæums år – Året med foreningens 50års fødselsdag. Vi starter året som sædvanlig med
Nytårsfest d. 17. januar. 36 voksne og 8 børn deltog. 10. februar, Foreningsaften med Visens venner fra Allerød. 31 deltagere. 28. marts var planlagt som Opvisning og legestue, men da 4 andre
foreninger tæt på havde legestue sammen aften besluttede vi at flytte den til den 4. april i stedet.
Det var en udmærket alternativ – vi var 71 deltagere. I Kr. himmelfartsferien 21. – 24. var 30 voksne
og 2 børn af sted til Venskabsbytræf i Oulainen, Finland. Denne gang var de fleste deltagere indkvarteret samme sted. Stedet bød bl.a. på finsk sauna og en dejligt kold sø til at springe i efterfølgende. Det var der flere deltagere som benyttede sig af. Et par travle dage som sædvanligt.
16. juni Skovtur til Brandværnsmuseet i Frederiksværk. Her blev der budt på køretur i de gamle
brandbiler. Om aftenen var der arrangeret Grillfest i kantinen på Usserød Skole. 36 voksne og 10 børn deltog. 9. august, 1 kvadrille på Ninas Naturcafe og danse. 2. september. Startede op
med Baldansen Prinsesse Alexandrines kvadrille hvor Helle
var danseleder. Den efterfølgende lørdag, Festaften.
Den 9. september 2009 – ordinær sæsonstart.

***********

***************

I skrivende stund har vi i tidsrummet 9. – 22.november planlagt jubilæumsudstilling på Biblioteket,
samt opvisning d. 14. november i Trommens Foyer ud for Biblioteket, og den 21. november 50års
Jubilæumsfest på Rungsted Gymnasium.
Oktober 2009/JJ

