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Side 3
Sæsonen 2006/2007 startede sidst i august måned, og bestyrelsen bød
velkommen til alle – nye og tidligere dansere - i Mollevittens særnummer.
Ved vores generalforsamling i maj måned skiftede vi med beklagelse
formand, idet Ghita ikke længere ønskede at fortsætte – og ej heller som
bestyrelsesmedlem. Dette er fuldt forståeligt, da man jo i dagligdagen kan
have rigeligt at se til.
En stor tak til Ghita for de år, der er gået med hende som formand. Godt
lederskab, flid, initiativer, åbent hus og godt samarbejde med bestyrelse og
medlemmer har i høj grad præget tiden – noget vi alle har nydt godt af. Vi
ønsker Ghita held og lykke som ”menig” danser.
Som nyvalgt formand vil jeg og bestyrelsen forsøge at få Hørsholm
Folkedanserforening til fortsat at være samlingspunkt for nye oplevelser,
masser af dans, dejlig musik, god danseledelse samt hyggeligt samvær.
Hav en rigtig god sæson

Birgit

Og det hele er allerede godt i gang! Bestyrelsen og
udvalgene har på et møde den 31. august lagt planer for
den igangværende sæson. Der er mange spændende ting i
vente, uden at det går ud over de traditionelle.
(Redaktionen)
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Skovtur 2006
Lørdag den 10. juni afholdt vi vores skovtur. Denne gang som en traditionel
skovtur, men som der stod i indbydelsen, i vores moderne verden alligevel
utraditionel skovtur.
Vi var rigtig mange der havde fundet vej til vores første mødested i
Fredstoften. Kirsten havde også været vejviser, da der er flere indkørsler til
Fredstoften, men vi har ikke hørt om nogen der ikke kom frem.
Vi spadserede fra p-pladsen til friluftsscene, hvor vi indtog vores medbragte
kaffe og brød, flere havde bagt mere end de selv kunne spise, så fadene gik
rundt, så vi fik alle smagt forskelligt hjemmebag.
Så begyndte dagen første store konkurrence, der bestod af ringspil, free-spee
og boldkast. Alle gik til konkurrencerne med stor iver og koncen-tration, med
holdet som heppekor. Da der ikke skulle mangle noget havde foreningen
sponseret en lille en til halsen, uden at der var tale om doping.
En enkelt spillede dog med handicap. (billede af Ludvig).
Herefter begav vi os til Anne Marie og John´s dejlige have, med hjortene
gående tæt på, ja det var som at sidde i et maleri. Vi fik dækket bord og fik
indtaget vores medbragte mad. Hanne havde medtaget sin harmonika, så efter
maden fik vi også sunget nogle sange.
Dagens anden konkurrence kunne nu begynde, det var ringridning, jo den er
god nok, ringridning.
Ringridningen bestod af (i bedst Egon Olsen stil): en snor, en gardinring, et
bøjet søm, en klemme, en fejekost og en bobkø, samt naturligvis nogle
deltagere.
Snoren blev hængt op over gårdspladsen, det bøjede søm sat fast i snoren med
klemmen og gardinringen hængt på sømmet. Fejekosten mellem benene og
med gadedrenge hop frem mod gardinringen som skulle fanges med bob køen.
Det kan konstateres, det er ikke let. Konkurrencen blev godt overstået.
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Nu måtte Hanne og hendes harmonika igen stå for tur. Hanne spillede op til
dans og danselysten var stor.
Sidst på eftermiddagen fik vi ryddet op, borde og stole sat på plads. Og så var
det på tide at sige farvel.
En stor tak til Anne Marie og John for deres gæstfrihed, også en stor tak til
Hanne for den dejlige musik.
Endnu engang havde vi haft nogle hyggelige timer sammen.
Det skal dog også med, at vejret var med os, sol fra en skyfri himmel, det
gjorte ikke dagen mindre god.
Festudvalget siger alle tak for opbakning til vores skovture, vi ses igen til
næste år, og til de af jer som ikke kunne deltage, i skal også være hjertelig
velkommen, der er også plads til jer.
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Nordlek Göteborg 2006
I sommer var der ikke landsstævne fordi der skulle være Nordlek.
Ikke alle der plejer at tage afsted til landsstæve af Hørsholmerne havde mod
til at træde dansen i udlandet. Det var lidt ærgeligt for det var et rigtig godt
stævne, og vi som drog afsted ville gerne have delt disse fornøjelige og
givende dage med jer, så gå ikke glip af Sæby til næste år.
Til Göteborg var Frederiksborg- Hørsholm delegationen draget af i dagene
før og på dagen hvor campingpladserne og skolelogierne åbnede. Det var
tidligst kl 16, og trods det, at nogle prøvede at komme allerede kl 9
formiddag, gaves der ingen dispensationer til at få tildelt sin plads, eller
snarere grøftekant, eller drænrande for fodboldbanerne.
Det var arrangeret således, at kun lidt udenomsareal samt nogle slaggebaner/parkeringspladser til idrætsområdet i Kviberg skulle være campingareal. Ok, vi kom til rette og skulle have lidt aftensmad. Nogle fik boldsuppe
da områdets fodbolddrenge skulle træne i samme stund. Jeg så mig om og
konstaterede at Ghita og jeg lå godt placerede , Preben fra Helsinge på den
ene side, (dog en grøft i mellem os) og på den anden side Birgit , Anne og
Preben - Frits og Bodil - Vivi (Asgers og Lauras mormor), og så havde vi
Egon og Hanne fra Farum, så det blev også til en morgen hymne. Alice og
Minna, boede sammen med den kyndige danseleder Karen samt Niels, Lea,
Ellen og på en skole.
Anne havde set frem til masser af dans, men rev sin fod op på en teltpløk
allerede den første aften. Hun fungerede dog som en meget aktiv turguide, idet
hun selv har boet i Göteborg i nogle år.
Der er mange sporvogne og det er nemt at komme rundt - også på cykel er
ruterne utallige og ligetil. I bil er det noget langsomt, da man skal af og på
motorvej flere gange for at krydse byen.
Det meste af dansen foregik i messehallerne ( svenskemessen). De er
airconditionerede, og der var lagt trægulv ud til at danse på. De bedste forhold
jeg har oplevet indtil nu. Tirsdag blev det for mange en tur rundt og se byen eller noget af den - for Göteborg er et stort område.
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Der var officiel åbning med borgmesteren i Trådgårdsparken, men det virkede
lidt langtrukkent. Noget skyldtes nok at der skulle oversættes.
Lige efter var der en del buskspil i parken, og jeg skal love for, at de nordiske
spillemænd kan bruge deres værktøj. Det går bare ind under huden på en.
Sidst på aftenen var vi tilbage i hallerne og dansede så skosålerne røg. Der var
ca 4 dansesteder i messehallerne og et lokale til børn der kunne lege under
opsyn, så forældrene rigtigt kunne give den gas på gulvene. Natdansen var i
excercerhuset der nærmest virkede som en bageovn,
Der var kurser i næsten alle slags danse. Ghita og jeg prøvede finsk tango,
men de glemte at det var for uøvede. Det gik bedre med polskakurset, der
virkelig fik folk med. Ja der var så mange kurser, at der var nok til fjorten
dage .
Fredag skulle vi ud at øve fællesopvisnig på Slotsvalskogan. Det var varmt,
men efterfulgt af udflugt til Saltholmen og derfra med rutebåden ud til
Vermøen ude i skærgården, hvor vi badede i det klare vand og fik en lille lur
på stenene,
Lørdag virkede lidt splittet, hvis man skulle følge den røde tråd i programmet.
Kurserne om dagen var bare fine. Dér er danseleder og deltagere også bedre
forenede i danseånden end først på ugen, men jeg må sige at opvisningen helt
derude på Slotsskogvallen virkede som om det øvrige af byen skulle beskyttes
mod danserne. Men i kontakt kom de stakkels borger, der skulle med
sporvognen lørdag eftermiddag, idet alle 4.000 deltagere også skulle med
sporvogenen.Der blev skubbet og maset i de overfyldte vogne. Vi leverede en
flot opvisning for de, der ikke selv gav opvisning, så alle kunne være med. Kl
23 lørdag aften var der en meget usammenhængende afslutning med nogle
unge der sang og dansede meget flot. Måske var det bare fordi jeg ikke forstod
det.
Så begyndte det at være lidt vemodigt, fordi rusen var afløst af ømhed og
udbrændthed - der var kun cykelturen på de10 km tilbage, samt natmaden og
morgenmaden med efterføgende opbrud og goodbye.

Finn
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Oplevelser i Göteborg
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Foreningernes dag
Hørsholm kommune havde den 20. maj arrangeret foreningernes dag på
Ridebanen i tiden fra kl. 12 – 17.
Foreningen deltog med en stand bestående af 2 pavilloner, der var indrettet
med borde, reol med fladskærns-TV, en stander med billeder samt en gine
med en herredragt. Der var anbragt foldere med oplysninger om foreningen,
”pin’s”, foreningens blå t-shirts og Irenes fine dukker i folkedanserdragter.
John havde til lejligheden produceret en DVD med optagelser fra flere års
aktiviteter og begivenheder. Filmen blev vist kontinuerligt på skærmen, så der
var mulighed for folk at se, hvad vi beskæftiger os med.
Flittige medlemmer havde lavet tøndevis af kaffe og bagt kager, så der også
kunne sælges lidt til ganen i løbet af dagen samtidig med, at der kunne
besvares nysgerrige spørgsmål om foreningens aktivitet.
Desværre var vejret dårligt og dermed kun få besøgende, for gæsterne foretrak
stande, hvor man kunne sidde indenfor i tørvejr. Der var dog et pænt besøg af
vore egne medlemmer, der beundrede DVD-optagelserne og hjalp lidt med
afsætningen af de skønne kager, men meget havnede hos officials med stor
frysekapacitet. Græsset på Ridebanen blev forsøgt udryddet ved hjælp af
overskudskaffen (Græsset er dog usædvanlig hårdført, for det har så vidt vides
ikke gjort nogen forskel. Red.)
En stor tak til de medlemmer, som bistod ved arrangementets gennem-førelse
og med godt humør tappert trodsede vejrguder og andre forhindringer.
Birgit
Bestyrelsen har senere evalueret arrangementet i lyset af et forslag fra Nanna
og Per. Dette forslag vil der blive lagt stor vægt på ved et eventuelt
kommende og tilsvarende tilbud fra kommunen.
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Pinsetræf i Fredericia
Som så mange andre tog mig og min familie den lange tur fra Djævleøen til
det mørke Jylland engang i pinsen.
Da vi ikke har GPS i vores bil, kørte vi et lille smut forbi Sønderjylland for at
nå vores mål – Fredericia.
Vi ankom til den lille campingplads og smækkede straks kaffe og kager på
bordet, så vi kunne føle os hjemme. Det begyndte kort efter at vrimle med
kendte ansigter, efterhånden som pladsen blev fyldt op, og en stemning af
hygge bredte sig ud over det hele.
Personligt var det rigtig hyggeligt at deltage i pinsetræffet. Jeg havde ikke
turdet håbe på at der ville komme så mange, men jeg blev glædelig overrasket.
Folk var glade, som de fleste folkedansere nu er, og man behøvede ikke at
kigge langt efter de unge dansere.
Hele stævnet var sat rigtig godt sammen og jeg synes det hele kørte fornuftigt.
Den eneste ting som var lidt ærgerlig var placeringen af campingpladsen, da
det krævede, at man havde en bil, medmindre man ville være afhængig af de
forskellige busser.
Det var nogle lækre haller vi dansede i, og som det sømmer sig fik vi slidt
næsten al lakken af det fine gulv. Jeg havde desværre kun tid til et kursus, da
jeg læste til eksamen, men det kursus var helt sikkert umagen værd, selvom
lederen var rimeligt medtaget fra aftenen i forvejen.
Der var dejligt meget aktivitet om natten for alle, selvom der ikke var så
meget ved det lokale der var blevet stillet til rådighed til natdans.
Der var dog stadig et lokale hvor de unge kunne sidde uden at forstyrre alt for
meget, og det sættes der jo altid stor pris på.
Alt i alt kan jeg kun give stor ros til pinsetræffet og til Fredericia, den
frygteligt dejlige by, som altid er et besøg værd. Så er det såmænd lige meget
med arrangementet!
Tak for en dejlig tur, jeg glæder mig til at det gentages.

Sigrid Regnarsen
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Nyt fra dragtudvalget

Udvalget er klar til en ny sæson og håber på, at rigtig mange af
medlemmerne har lyst til at komme til sy-aftenerne. Datoer og tidspunkter
kan ses på bagsiden.
Igen i år har Ellen Hartig, Fasanvej 7, været så gæstfri, at hun stiller sit hus
til rådighed for sy-aftenerne. Skulle der komme ændringer af datoer, tider
og lokaliteter, vil dette blive meddelt på de ordinære øveaftener.
Dragtudvalget har kapacitet og erfaring til altid at hjælpe og vejlede de, der
er interesserede i det spændende arbejde, der er at sy sin egen (eller
husbondens/kærestens) dragt. Foreningen råder over en del dragter, som
kan udlånes i forbindelse med opvisninger, stævner o.l.
Dragtkonsulentuddannelse
Foreningen ser gerne, at eet eller flere medlemmer vil uddanne sig som
dragtkonsulent. Det er en spændende uddannelse, som Danske Folkedansere står for, og som for medlemmer med nemme for syning ikke den
helt store udfordring.
Uddannelsen finder som regel sted på Nørregårds Højskole og kan strække
sig over 5 år med ugekurser i september. Nærmere oplysninger kan fås hos
dragtudvalget, men også DF’s ”Trin og Toner” bringer nyt.
Håndarbejdets dag
Frederiksborg Amts dragtudvalg markerer dagen med udstilling fra 2. – 4.
november i Kedelhuset, Christiansgade 3 – 5, Hillerød (Lige bag biblioteket).
Emnet i år er: ”Sjaler igennem 200 år”, og der er åbent 2. og 3. nov.
Kl. 11 – 17, 4. nov. Kl 11 – 15. Fredag kl. 19.30 er der foredrag ved AnnaMargrethe Jonsson. – Læs mere i ”Takt og Toner”.
Irene og Ane Marie

Planlagte aktiviteter 2006/07
2006
28. september, 19.00
7. oktober, 18.00
12. oktober, 19.00
18. oktober, 19.30
31. oktober, 19.00
17. november, 19.00
18. november, 19.30
30. november, 19.00
13. december, 18.00
2007
5. januar, 19.00
13. januar, 18.00
18. januar, 19.00
30. januar, 19.00
8. februar, 19.00
15. februar, 19.30
23. februar, 19.00
24. marts, 19.00
11. april, 19.30
9. maj, 19.30
17. – 20, maj
6. juni, 19.30
9. juni
15. – 21. juli

Syaften, Fasanvej 7
Høstfest, Usserød Skole
Syaften, Fasanvej 7
Foreningsaften, Usserød Skole. Sang- og viseaften
m/Farums visevenner
Syaften, Fasanvej 7
Syaften, Fasanvej 7
Legestue, Usserød Skole (47-års jubi.)
Syaften, Fasanvej 7
Juletræsfest, Usserød Skole
Syaften, Fasanvej 7
Nytårsfest, Usserød Skole
Syaften, Fasanvej 7
Syaften, Fasanvej 7
Syaften, Fasanvej 7
Foreningsaften, Usserød Skole
Syaften, Fasanvej 7
Opvisning og afslutningsbal, Usserød Skole
Sommerdans, Usserød Skole
Sommerdans, Usserød Skole
Venskabsbytræf i Leksand, Sverige
Sommerdans, Usserød Skole
Skovtur (Programmet er strengt hemmeligt)
Landsstævne i Sæby

Og så planlægger bestyrelsen sikkert også en generalforsamling i maj 2007!

