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GENERALFORSAMLING 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling 

tirsdag den 31. januar 2023 kl. 20.30 i 
Blistrup Medborgerhus 

 

Dagsorden ifølge lovene. 
 

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden skriftligt i hænde senest 12 dage før 

generalforsamlingen. 
 

p.b.v. 
Dorte Kristensen, formand  

 

Generalforsamling  
den 31. januar 2023 
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Formandens indlæg 
 

Nu er efteråret gået, og vintermørket har sænket sig om os. Men der er lys 
forude. Det vender snart igen. 
Vi har fået 4 nye medlemmer denne sæson. Et dejligt friskt pust til en 
forening, der i mange år ikke har haft så meget vind i sejlene. Vi har haft 
frafald og ingen tilgang de sidste 5 sæsoner. Så der skal lyde et stort 
velkommen til Heidi, Lars, Connie og Annelise. Desværre kniber det så for 
nogle af de ”gamle” medlemmer med at hænge på. 
 
Vi havde besøg fra Lokalhistorisk Forening i Græsted til vores hyggeaften i 
november. De fortalte med stor entusiasme om deres forening. Det var 
spændende at høre om, og også tillokkende, synes jeg. Festudvalget havde 
lavet lækre æblekager. 
 
Glade jul, dejlige jul ….... For nogle den bedste højtid på året - for andre 
noget der bare skal overstås. 
Vi holder jul i foreningen som, vi har gjort det altid. Først danser vi, så rører 
vi, ved håndkraft, vores luciadrik, spiser julekage og luciabrød og spiller 
bankospil. Aftenen slutter af med at vi synger lidt julesange og -salmer, og 
ønsker hinanden glædelig jul og godt nytår. Sådan har det altid været, og 
sådan bliver det ved med at være. Det er det man kalder en tradition. 
Allerede 3. januar er vi her igen, så det bliver en kort juleferie denne gang. 
 
Hvis vi ser lidt fremad mod generalforsamlingen sidst i januar, så vil 
bestyrelsen gerne have forslag til, hvor vi skal tage hen på udflugt. Så nu 
har I et par måneder til at overveje det. 
 
Jeg vil ønske alle foreningens medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. 
 
Dorte 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

NB: Billederne er ikke et udtryk for, hvilke mærker der skal bruges 
til kagen, men skal kun ses som billedillustration. Ann Lis   
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Hyggeaften den 15. november 
 

Som omtalt under formandens indlæg, havde vi hyggeaften den 15. 
november, hvor det var lykkedes os at få Kirsten og Sonja fra Græsted 
Lokalhistoriske Forening til at komme og fortælle om foreningen. Det blev et 
fint indlæg om foreningens tilblivelse helt tilbage fra 1934, hvor Græsted 
Borgerforenings formand, den lokale læge Richard Henrichsen, foreslog at 
man foretog en indsamling af gamle fotografier fra egnen. Der var stor 
opbakning til forslaget og således blev der indsamlet fotos og arkivalier til et 
fremtidigt lokalhistorisk arkiv. Græsted Lokalhistoriske Arkivforening blev 
stiftet den 18. januar 1977 med hovedformål at være støtteforening for 
Arkivet.  
Man kan læse meget mere om foreningen på graestedlf.dk. 
        

 
 

Program for 2022 – 2023:  
2022: 
Tirsdag 20.12: Juleafslutning. 
  Julehygge med luciadrik, 
    julebanko m.v. Pris 50 kr. 
  Dans den første time. 
  HUSK selv at medbringe service og kaffe/te.  
2023: 
Tirsdag 03.01: Første danseaften i det nye år. 
Tirsdag 31.01: Generalforsamling. Dans den første time. 
  Husk kaffe/te og lidt mundgodt. 
Tirsdag 28.03: Sæsonafslutning. 

 

--- oOo --- 
 

Eventuel skovtur og/eller høstfest er ikke besluttet.  
Ændringer i programmet vil løbende blive bekendtgjort på vores hjemmeside og i 
Sving egen. 
Der sendes mail til danserne, hvis der sker pludselige ændringer til programmet.  
 

www.blistrup-graested-folkedansere.dk 

 

 

    

 

Stor tak til de 2 meget 
veloplagte fortællere 
fra Græsted 
Lokalhistoriske 
Forening 
Kirsten Bjørnbak 
Nielsen og Sonja 
Tønder Petersen. 
Og til Sonja tak for 
dansen! 
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Det sker hos vores naboforeninger: 
 

Julelegestue 10. december 2022 
Gilleleje Folkedanserforening holder julelegestue i Søborg 
Forsamlingshus kl. 19.30-23.30. Lea leder dansen og Hanne og Arne 
spiller. Prisen er 80,- kr. incl. kaffe/te, æbleskiver og lagkage. 

                                 
 
 
 

Cykelhold 

Nu nærmer den mørke tid sig, og der er ikke noget interessant i 

fjernsynet, som man gider se.  

Så er det tid til at hive cyklen lidt frem fra gemmerne og se den efter i 

alle leder og kanter. Kæden renses og smøres, dækkene efterses for 

skader, evt. nye friske dæk på. Tjekke om sikkerhedsudstyret, lys og 

ringeklokke virker efter hensigten, så I er klar til forårets cykelhold 

start 25. april 2023 hos formanden Maglegærdet 13, 3230 Græsted. 

Husk cykelfesten hos formanden 18. februar 2023 kl. 18.00. Vi sørger 

for noget at spise mv. Drikkevarer medbringes til eget forbrug.  

Der må påregnes en egenbetaling for maden. Tilmelding til cykelfesten 

senest 17. januar 2023.  

God jul og godt cykelår!  

Mvh Formanden Carl Aage    

 

 
 

 

                                 
 
 

 
 

Nytårslegestue 7. januar 2023 
Gribskov Folkedansere holder nytårslegestue i Kulturhuset, Store 
sal kl. 19.30-23.30. Adressen er Skolegade 43 i Helsinge. Jannie 
leder og Rasmus, Mogens og Birgit spiller. Prisen er 80,- kr. incl. 
kaffe/te, boller og lagkage. 
 

OBS  OBS  OBS 
Vær opmærksom på at have kontanter med til legestuerne. 
Både til at betale for indgangen og til at købe drikkevarer for. 
Det er ikke så mange foreninger, der tager mobilepay og slet ikke 
betalingskort. 
 

 

 

 

 

 

 


