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GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag den 25. januar 2022 kl. 20.30 i
Blistrup Medborgerhus

www.blistrup-graested-folkedansere.dk

December 2021

Nr. 3 – 34. årgang

HUSK
Juleafslutning
Den 14. december 2021

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
Næste nummer af Sving egen udkommer marts 2022. Indlæg sendes til
Ann Lis (anneer@post12.tele.dk) senest den 17. februar 2022.
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Generalforsamling
den 25. januar 2022

Formandens indlæg
Så kom vi i gang igen oven på coronanedlukningen, og det har været en
begivenhedsrig start på vores 60-års jubilæumssæson.
Først skulle januars generalforsamling afholdes med 3/4 års forsinkelse.
Her valgte Peter at takke af som formand efter 38 års tro tjeneste i
bestyrelsen. Først som kasserer og siden som formand.
Undertegnede blev valgt som ny formand, og jeg håber, at jeg kan løfte
arven efter Peter. Det bliver svært, for Peter har arbejdet hårdt og
dedikeret for foreningen i alle årene. Stor tak til Peter.
Bestyrelsen besluttede, at vi skulle have ”en på opleveren”, når vores
jubilæum skulle fejres. Det blev til en aften på Græsted Kro den 23.
oktober, hvor vi fik streetfood ogen rigtig fed koncert med René og
Værsgo. Alt betalt af foreningen (næsten). Der var super god stemning, og
alle fik rørt sangermusklen.
Sidste års hyggeaften gik i ”coronavasken”, men heldigvis ville Ove
Nicolaisen stadig gerne komme og holde sit foredrag om Hans Hedtofts
forlis ved Grønland. Desværre drillede teknikken os, men Frank fra
Medborgerhuset var hurtigt fremme, og efter en times forsinkelse kom Ove
i gang med foredraget, som var meget spændende.
Efter mange år, uden hverken opvisningereller legestuer, besluttede vi at
afholde en jubilæumslegestue den 30. oktober. Legestuen var god, med
levende musik. Boller og lagkager smagte fortrinligt. Det eneste minus var
fremmødet af deltagere. Men det rammer snart alle foreninger.
Folkedansere er ”en uddøende race”, desværre.
Nu står julen for døren, og jeg håber, at vi i år får lov at afholde
juleafslutningen uden coronarestriktioner.
Til slut vil jeg ønske alle foreningens medlemmer, aktive som passive, en
rigtig glædelig jul og godt nytår.
Dorte
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Tak til den afgåede formand
På vegne af bestyrelsen takkede Ann Lis Peter for hans lange arbejde
for foreningen. Peter og Esther havde meldt sig ind i foreningen i
september 1980 og allerede i 1983 blev Peter valgt ind i bestyrelsen
som kasserer. Dette hverv havde Peter indtil januar1992, hvor han
blev valgt som formand for foreningen.
Peter og Esther, som altid har været en trofast støtte for Peter i hans
arbejde for foreningen, fik herefter overrakt et gavekort til
restaurantbesøg. Begge blev udnævnt til æresmedlemmer af
foreningen. Foreningen har tidligere kun haft et æresmedlem,
spillemand Kaj Jørgensen.
En tydelig rørt afgående formand takkede medlemmerne for deres
tillid til ham gennem næsten 38 år i bestyrelsen. Det har været gode år
og Peter fortalte, at det heller ikke havde været svært at få nye
bestyrelses-medlemmer, hvoraf mange har været med i mange år. Lige
nu er vi en lille forening, men sådan har det heldigvis ikke altid været.
Vi har haft store voksen- og børnehold. Tidligere havde vi også
voksenlegestuer, forårslegestuer, børnelegestuer og selvfølgelig
opvisninger. Der er blevet slået ”Katten af tønden”, afholdt
pensionistdans, søndagsdans med fremmed instruktør, øvet store
danse. Gennem tiden har flere medlemmer også deltaget i
Landsstævner ligesom der har været afholdt Børnestævner. Så der har
været noget at se til for en formand. Peter ønskede Dorte tillykke med
valget som ny formand og ønskede held og lykke med det fremtidige
arbejde som formand for foreningen.
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Program for 2021 – 2022:
2021:
Tirsdag 14.12:
Juleafslutning.
Julehygge med luciadrik,
julebanko m.v. Pris 50 kr.
Dans den første time.
2022:
Tirsdag 04.01: Første danseaften i det nye år.
Tirsdag 25.01: Generalforsamling. Dans den første time.
Husk kaffe/te og lidt mundgodt med.
Tirsdag 29.03: 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

Hyggeaften den 26. oktober
Endelig kunne vi afholde den hyggeaften, der var planlagt i 2020. Vores
gæst og foredragsholder Ove Nicolaisen fortalte om Hans Hedtofts
forlis. Det er en grum historie, men meget interessant at høre om,
hvordan beslutninger bliver truffet, til trods for diverse advarsler.
Uhyggeligt også at høre om selve forliset.
Det blev dog også til hygge for os alle, da festudvalget serverede
hjemmegjorte æblekager til vores medbragte kaffe og te.
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Tour de Orø
Cykel- og gangholdet mødtes en vindblæst augustdag på havnen i Sølager.
Alle fornødenheder blev pakket i traileren på følgebilen og så gik starten til
årets cykelweekend til Orø.
Kulhusfærgen bragte alle til Kulhuse, og derefter gik cykelturen gennem
Nordskoven, forbi de gamle ege, og videre til Jægerspris slotshave. Danneregen
blev beset, men følgebilen kunne ikke, som aftalt, parkere ved slottet og
caféen. Der var bryllup og der pynter en flok friske cyklister i lycra mv ikke på
fotosessionerne.
Vi måtte nøjes med parkeringspladsen tæt ved, og så begyndte det at regne.
Stor ros til holdet, der alle fortrædeligheder til trods kæmpede sig vej til Kyndby
huse. Her mødtes vi i en privat have, hvor vi kunne låne havestole og toilettet. I
mellemtiden var regnen stilnet af og afløst af rigeligt med vind.
En fin tur på rute 40 bragte os til Hammer bakke, hvor færgen ventede på os.
Sidste etape på Orø gik nemt i forventning om afslapning i gode stole, hyggelige
hytter og gode bøffer, som Hanne havde købt til turen.
Det kom til at foregå noget anderledes:
De gør sig værdig til underholdningsprogrammet 0 stjerner.
Hytterne (tønderne) var under al kritik og lå meget langt væk fra pladsens
faciliteter.
Vi skulle ligge som sild i en tønde, nogle tønder manglede lys, og spisegrej
fandtes ikke i hytterne. Pladsen var uden lys, så vi kunne ikke være udendørs, i
hytterne var der ikke plads, så gode råd var dyre.
Vi fik asyl i campingpladsens fællestelt, der blev benyttet til en klassefest med
forældre og 8-10-årige børn og pizza i lange baner. De var sørme søde, men vi
blev bænket ved nogle meget hårde borde/bænkesæt, vinden blafrede i
teltdugen og der var langt til køkkenet.
Køkkenet var i sin tid veludrustet, men ting forsvinder jo….
Vi fandt med nød og næppe knive til vores bøffer, Surt for dem der kom efter
os!
Jordbærgrøden var dejlig, og kunne sagtens spises af de flade tallerkner og
krusene, der måtte anvendes til formålet.
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Heldigvis var de fleste spiser forberedt til primitive køkkenforhold, så ingen
gik sultne i seng. Alt smagte godt.
Den sidste udfordring var, at der ikke var varmt vand i køkkenet.
Badeforholdene blev ikke testet af mig. Havbadet fristede ikke det mindste,
da vinden stadig var ugæstfri.
På trods af al den elendighed hyggede de seje gang- og cykelfolk sig i
hinandens selskab. Ved 9-tiden var børnene blevet trætte og kom i seng, og
så var teltet vores, med blafrende teltdug og meget lidt varme i luften.
Deres udsendte skribent ville gerne putte sig i de varme dyner, så natten
var ung, da vi tørnede ind tre bofæller i vores tønde. Godt vi er gode
venner.
Da Hanne skulle i seng faldt hun over legeredskaber i mørket. Det havde
hun mén af i lang tid.
Morgenen oprandt med god morgenmad og fortrøstning over at vi alle
havde sovet godt, på trods.
Orø strandcampings nye forpagtere har meget at lære, og de får ikke min
anbefaling. Det fik de at vide ved afregningen.
Man kommer langt på friske rundstykker og 1enkelt, så vi begav os ud på
hjemturen. Vejret var blevet bedre, og vi droppede de hullede markveje på
rute 40 og havde vinden med os halvdelen af tiden. Derfor kom vi igennem
de charmerende landsbyer i Hornsherred og med ganske få tekniske uheld,
kom vi alle sikkert til Sølager, hvorefter Per inviterede til kaffe i den varme
stue i Lynæs. Åh det var dejligt at mærke en blød stol igen.
På hjemturen fra Lynæs fik Leif og holdkaptajnen et lift med følgebilen,
godt det samme for det havde været en tur med for mange praktiske
udfordringer. Tak til de seje deltagere der gennemførte uden at kny.
Tove
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