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Danseleder: Flemming Olsen 2860 8750 
Spillemænd:  Keld Tachau, Violin 
    Hanne Bøgh, 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 
     Brian Johansen, næstformand 6070 9750 
     Per Petersen  4586 3517 
 

 
 

www. hoersholm-folkedans.dk 
E-mail: Website@hoersholm-folkedans.dk 

 

 
Redaktion: 
Birgitte Nielsen 49145453 
E-mail:      nielsenbirgitte@live.dk 



Side 3 
Forår 2009 

  Vi er nu startet på det nye år efter en rigtig god juletræsfest i 
dec. 08. 

  I januar holdt vi en herlig nytårsfest med god stemning og 
festlige hatte. Festudvalget skal have tak for et godt 
arrangement, og også leder og musik skal have tak, for uden 
Jer var der ingen fest. 

  Vi kan nu se frem til viseaften tirsdag d.10. februar 09 og 
opvisning og legestue d.4. april 09. Jeg håber rigtig mange vil 
deltage. 

  Invitationen fra Finland til venskabsbytræf er modtaget. 
Træffet finder sted i Oulainen 21. – 24. maj 09, og selve turen 
fra Hørsholm er fra og med 20. maj til og med 25. maj. 

  Selvom turen er lang kan det stærkt anbefales at tage med. Der 
er flotte oplevelser og vi er meget velkomne. 

  Det bliver også spændende at arbejde på at arrangere vores 50 
års jubilæum til november. Fra bestyrelsen er John og Brian 
repræsenteret i jubilæumsudvalget, med John som tovholder. 
Flere har til vor store glæde meldt sig til udvalget, hvor resten 
af bestyrelsen også vil deltage i arbejdet. 

  Regionen har i mail ønsket os godt nytår med tak for det der 
gik. John er blevet valgt ind i regionsbestyrelsen som kasserer. 

  Årsmøde i Brædstrup Pejsegård afholdes 25. – 26. april 09. 
Foreningen deltager med mindst 1 person. 

  Vores egen generalforsamling finder sted 13. maj 09. 
  Inden vi ser os om er vi nået til skovturen 13. juni 09. Det er 

spændende hvad vore festudvalg har fundet på denne gang! 
  Mit ønske for Jer alle er et godt helbred samt masser af 

danselyst og hyggeligt samvær. Tak for godt samarbejde i 
sæson 2008. 

Venlig hilsen Birgit 
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AKTIVE DANSERE I HØRSHOLM. 
 
En del af os holder så meget af folkedans at vi bruger vore dansesko når vi 
kan komme til det! 
Enkelte danser fast i flere foreninger rundt omkring, andre tager gerne med 
ud i andre foreninger eller på spillesteder for at høre folkemusik og danse. 
En af de steder vi er sikre på at møde venner fra Hørsholm er på Nødebo 
Kro sidste fredag i måneden.     
 

 
 
Birgit, Stig, Minna, Bodil, Frits og Anne m.fl. puster ud mellem dansene..  
 
 
Flere har deltaget i Region Hovedstadens søndagsdans. Sidst var det 
Bornholmske danse. Selvom ingen forstod instruktøren, fik man alligevel 
lært andre danse fra Bornholm end ”Langsomme Gjertrud”. 
Næste arrangement er 15. februar 09, hvor emnet er pardanse. 
Programmet findes på  www.folkedans.dk, under Region Hovedstaden på 
landsforeningens hjemmeside. Se også i Trin & Toner. 
Til disse danse-søndage er der tilmelding, som skal sikre et minimum antal 
deltagere.  
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Stemning fra Lillerød og omegns legestue 29. dec. 08. 
___________________________________________________ 

 
MEDLEMMER I 25 ÅR 

 
I denne sæson har Githa, Kirsten og Ib været medlemmer i 25 år 

Jubilæet blev markeret ved vores legestue i november 08. 
 

 
 

Birgit og John har overrakt blomster og gaver til jubilarerne. 
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OPVISNING OG LEGESTUE 
 
    I første omgang havde vi bestemt os for at afholde 
opvisning og legestue lørdag den 28. marts 09, men da 
flere af vore ”naboer” har valgt samme dato, ville vi 
ikke få mange gæster. 

Derfor har vi flyttet festen til lørdagen efter, altså til 
lørdag den 4. april 2009. 

Inden da har vi selvfølgelig været flittige elever og lært 
det opvisningsprogram, som Flemming og vores musik 
har sammensat. :o) 
 
 
Når der nu er ”fri” lørdag den 28. marts kan man vælge 
at besøge andre foreningers legestue/opvisning: 
 Ølsted Folkedansere 
 Lillerød og omegns Folkedanserforening 
 Herlev Folkedanserforening 
 DVL / Hjemstavn (Frederiksberg) 
 
 
Det er altid hyggeligt at besøge andre foreningers 
legestuer, og ved at deltage får vi venner, der så 
kommer hos os som gæster. 
 
 



Side 7 
 

TAG MED TIL FINLAND 20. – 25. MAJ 2009 
 

Tilmeldingen er begyndt! Bussen kører først til Stockholm og 
over med stor færge til Åbo/Turku i Finland. Næste morgen 
kører vi op til Oulainen til vore venner. 
Vi skal hjem samme vej efter venskabsbytræffet. 
 
Bestyrelsen har udregnet turen til at koste kr. 1.810,- for voksne 
og kr. 730,- for børn.  Prisen er inklusive fælles buffet og 
morgenbord på færgen mellem Stockholm og Åbo T/R. 
 
Ønsker man selv at sørge for mad  på færgen, er prisen        kr. 
1.200,- for voksne og kr. 500,- for børn. 
 

Tilmelding skal foretages INDEN 25. februar 2009. 
 

 
 

Legestue i november 2008 
 



Planlagte aktiviteter 2009 
 
 

10. februar Foreningsaften / sangaften 
11. februar Ingen dans, vinterferie 
  5. marts  Syaften *) 
  1. april  Sommerdans / sæsonafslutning 
  4. april  Bal / Opvisning og legestue 
   6. maj  Sommerdans 
  13. maj  Generalforsamling 
20. – 25. maj Venskabsbytræf i 
  Oulainen, Finland 
  3. juni  Sommerdans 
 13. juni  Skovtur 
 30. juni – 5. juli Nordlek i Lahti, Finland 
 - - - - - - - - - - - - - 
 
21. november Foreningens 50 års jubilæum 
 
*) dragtudvalget forbeholder sig ret til at aflyse/flytte enkelte 

aftner. 
 

 


