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Danseleder:  Flemming Olsen 20861412 

 
Spillemænd:  Keld Tachau, Violin 
   Hanne Bøgh, Harmonika 
                        Ole Boysen, Harmonika 
 
Dans for voksne: Onsdage, kl. 19.30-21.30, Usserød Skole, Kantinen 
 
 
   

 
 

Foreningens bestyrelse 
 

Birgit Tønnesen, formand                              4586 9725 

John Jensen, kasserer                                4352 2145 

Inge Beck, sekretær                                         4586 2819 
Ane-Marie Svendsen                                       4586 5008 

Brian Johansen            6070 9750 

 

 

 
Redaktion: 
Torben Frederiksen 4586 8779 
E-mail: hatofre@webspeed.dk 
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Efterår/Vinter 2007 
 
 
Det er blevet koldt uden for, men vi kan jo sagtens holde varmen med dans 
og underholdning. 

JULETRÆSFESTEN står lige for døren. Julekalenderne er delt ud til 
medlemmerne, men der er stadig nogle tilbage til salg. 

Vi har haft spændende svenske danse og en dejlig film og billede aften 
som Foreningsaftenudvalget har stået for. De har lavet et stort arbejde for 
at give os disse oplevelser. Der er også virkeligt arbejdet på de flotte DVD 
´er fra Leksand og fra Sæby som John har været mester for, og Ankers fine 
optagelser fra vores opvisning. John N og Helles Dias var også gode, men 
vi nåede ikke at se alle billederne. 

Stor tak til jer alle 

Medlemmernes billeder kunne vi også glædes ved, medens vi spiste og 
drak kaffe, aftenen var bare ikke lang nok til at se det hele. --- Men vi fik 
da et godt indtryk af vores formåen og også enkelte svipsere! Det er 
vældigt lærerigt at se dansen udefra. Det var også festligt at se Irenes og 
Johns gode norske venner være så godt med i Sæby Landstævnet. Det har 
vist været en stor oplevelse for dem at deltage. 

I år har vi fejret 2 guldbryllupper hvor medlemmerne var inviteret på 
morgenkaffe og bryllupssang. Det var hos Ane-Marie og John d.30. juni og 
hos Kirsten og Ib d. 3.november. Det var rigtigt flot. 

Hørsholm Folkedanserforening takker og ønsker jer mange gode år 
fremover. 

I den nye sæson fik foreningen sponseret 4.000 kr. af et medlem der vil 
være  anonym. Foreningen takker! 

Da vi også har været heldige at kunne sige velkommen til  nogle enkelte 
nye medlemmer, og kontingentet er steget, ser vi frem til en lidt bedret 
økonomi for sæson 2007-2008.Dette kræver dog også opbakning fra 
foreningens medlemmer --- så kom og vær med til dans ,Legestue , 
Juletræsfest, Nytårsfest og masser af hyggeligt samvær. 

Birgit  med  Bestyrelsen 
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Sjælsmark kaserne 

 

 
 
Trods Brians udmærkede og afvekslende program og vor sædvanlige gode 
musik vil det være forkert at sige, at PR-opvisningen den 23. september på 
Sjælsmark kaserne var en ubetinget succes. Publikum var der ikke meget 
af. De havde travlt med at kigge på det store kaserneområde, og deltagere i 
dansen var det meget småt med. Viceborgmesteren demonstrerede dog 
visse evner for folkedans. 
 
Vi blev behandlet godt m.h.t. forplejning m.v. og ved eftersnakken blev vi 
også indviet i kommunens ”vilde” planer for kultur- og fritidsområdet. 
 

Høstfest 6. oktober  

 
Festudvalget havde som sædvanlig sat alle sejl til for at fejre sommerens 
afslutning og en ny sæsons begyndelse. 
 
Der blev dækket op til spisning for alle deltagerne – her under selvfølgelig   
også leder og spillemænd. De sidste med udvidet besætning, som eller kun 
hører legestuerne til – flot. 
 
Det store samlingspunkt var selvfølgelig den store buffet med alt, hvad 
hjertet kan begære. Det er imponerende at se, at der stort set ikke er 
dubletter, selv om deltagerne normalt ikke aftaler noget i forvejen. Den  
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største gene er faktisk, at man ikke har plads i kallunet til at smage på det 
hele. 
 
Under spisningen var der rigtig god stemning med hyggesnak om dette og 
hint. Referater af oplevelser fra Landsstævne, Nordisk stævne og et par 
sange blev det også til. Festudvalgets sangarkiv må være meget stort, og 
medlemmerne må have en enorm kreativ fantasi. 
 

 
 

Der blev også plads til lidt musikalsk entertainment inden dansen gik i 
gang. Ole havde oplevet noget musik, som stammede fra det sydøst-
europæiske område (Måske Balkan). Han havde i denne anledning sat 
nogle melodier sammen, som de øvrige musikere havde mulighed for at 
deltage i. Tonen i musikken var den typiske fra området, og den lidt 
hidsige rytme fornægtede sig ikke. En rigtig god oplevelse. 
 

Svenske danse 

 
Det fantasifulde foreningsaftensudvalg havde igen været ude med et 
arrangement. 
 
Onsdag den 17. oktober (I efterårsferien) havde de overtalt Anneli og 
Bengtove med samt orkestret ”Kapell Frankell” til at gennemgå forskellige 
svenske danse såsom ”Skånsk menuet”, ”Hambo”, ”Svingdans” og  
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”Slângpolska”. Rytmen i de svenske danse er en smule anderledes end i de 
danske. Den tøvende rytme ligger åbenbart danskere lidt fjernt, men med 
mere øvelse kan man nok finde ud af det. Vi fik dog en grundig indføring i 
hele registret. 
 

 

 
 

Instruktører og orkester 
 

Vi har jo tidligere prøvet forskellige Svenske danse under vores forrige 
danseleder, og forskellen er – og bliver – at der skal øvelse til. Det nytter jo 
ikke meget, at man danser ”Norrlandsk polska” en halv aften, hvis man 
ikke får lov at øve den på egen krop. 
 
Aftenen gav dog meget inspiration til at prøve nabolandets rytmiske og 
varme danse, der strider helt imod det ”gamle had til nabolandet”. 
De er jo mestendels ”Gammeldanskere”!!!! 
 

Og kig så endnu en gang på side 7 
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Hørsholm Folkedanserforening 
 

JULETRÆSFEST 
 

Afholdes 12.dec.2007 på Usserød skole, kantinen 
Entrébetaling åbner kl. 18,15 

Dørene åbnes til Juletræet præcis kl. 18,30 
Juletræsfesten er for alle små som store 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi starter med sang om juletræet og julemanden leger med os. 
Efter juletræet serveres juleboller. 
Medlemmerne bedes medbringe Kaffe/Te til dem selv og deres 
gæster. (Foreningen har ingen køkkenadgang på skolen.) 
Børnene får sodavand, honningkagehjerte og godtepose 
Derefter danser vi til kl. 21,45 

 
   Prisen er pr. barn                        40,00 kr. 
                  pr. voksent medlem      20,00 kr. 
                  pr. voksen gæst           30,00 kr.   
         

                 På gensyn til en glad fest 
 
 

Og husk nu at melde jer til !!! 
 
 
 



Planlagte aktiviteter 2007/08 

2007 
 
12. december Juletræsfest  
  (Årets mest velbesøgte fest – 
  Husk at melde jer til – Familie, venner, 
  med og uden børn og børnebørn – Alle!) 
 
2008 
 
  7. januar  Syaften 
  9. januar  Første danseaften i det nye år 
12. januar  Nytårsfest 
24. januar  Syaften 
11. februar  Syaften 
13. februar  Foreningsaften 
28. februar  Syaften 
  8. marts  Opvisning for Tjekkisk Forening 
10. marts  Syaften 
29. marts  Bal med opvisning og legestue 
  2. april  Sommerdans 
  7. maj  Sommerdans 
  4. juni  Sommerdans 
14. juni  Skovtur 
14. – 19. juli Landsstævne i Nyborg 
 
 

 
 


