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Marts 2021                 Nr. 1– 34. årgang 

 

HUSK 

Udflugt søndag den 20. juni 2021 

Formandens indlæg 
 

 
Kære folkedansere 
 

    Ja, folkedans har vi kedeligt nok ikke fået lov til i hele sæsonen 
2020/2021. Vi må så håbe, at vi vil få lov til det i den kommende 
sæson 2021/2022, som begynder den 14. september. 

    Jeg tror at vi alle synes, det har været og er en skræmmende 
og kedelig tid vi er inde i, hvor alt er lukket ned, og man ikke må 
se hinanden og hvis man så endelig gør det, skal det være på 
afstand. 

    Vi har jo ikke kunnet afholde vores generalforsamling samt 
vores udflugt, så i skrivende stund er der ikke udsigt til, at det 
bliver lige med det samme. Vi i bestyrelsen må, når vi har 
kunnet holde bestyrelsesmøde, se at finde ud af, hvornår 
myndighederne giver tilladelse til, at vi kan samles igen, så vores 
folkedanser-arrangementer kan gennemføres. 

    Efter de sidste meldinger fra myndighederne om, hvad der kan 
blive åbnet, ser det ud til at cykelholdet heldigvis kan få lov til at 
begynde igen, da det jo foregår udendørs, hvor de gerne må 
være flere samlet. 

    Jeg håber, at I alle vil slippe godt igennem denne coronatid, så 
vi atter kan samles igen til vores hyggelige danseaftner til 
efteråret. 

    Pas godt på jer selv og hinanden. 

 
Peter 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program for 2021 – 2022:  

2021: 
Tirsdag 14.09: Forsæson begynder kl. 19.30-21.00 

  Gratis dans 3 tirsdage i september. 
 

Tirsdag 05.10: Sæsonen begynder. 

  Kontingentbetaling for hele sæsonen. 
 

Tirsdag 26.10: Hyggeaften? 
  

Tirsdag 14.12: Juleafslutning. 

  Julehygge med luciadrik, julebanko m.v. 

  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 fastlagt endnu. 
Ændringer i programmet vil løbende blive bekendtgjort på vores 
hjemmeside og i Sving egen. 
   Der vil også blive sendt mail til danserne, hvis der sker pludselige 
ændringer til programmet.  
 
 

www.blistrup-graested-folkedansere.dk 

Søndag 20.06: UDFLUGT 
Frederikssund vikingespil 

 

   Som fortalt i de sidste numre af Sving egen, fik Dorte lov til 
at flytte vores reservation af billetter til rundvisning, 
vikingespillet og spisning i Valhalla. 
   Vi har stadig reservationen, så nu håber vi på, at corona 
ikke endnu engang skal stå i vejen for vores udflugt.  
   Håber at alle, der vil med, har fået tilmeldt sig hos Dorte. 
dortekristensen@netmail.dk eller på sms/telefon på 2933 7528. 
   Programmet kommer til at være det samme, som Dorte 
havde planlagt for 2020.  
   Pris for medlemmer 160 kr., ikke-medlemmer 385 kr. 

 

 

http://www.blistrup-graested-folkedansere.dk/
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Cykel-/gangholdet 

   Danse har det kun været muligt at gøre hjemme i stuen, 
men nu ser det mere lyst ud for cykel-/gangholdet, da 
forsamlingsforbuddet er hævet til 20 personer, der må 
mødes udendørs. 

   Vi håber derfor, at vi kan mødes i april. 

   Der vil komme nærmere besked til deltagerne om dato, 
sted og tidspunkt for første cykel-/gangaften. 

 

 
   

 

   Som informeret om i nyhedsbrev den 18. januar, så 
besluttede bestyrelsen, at generalforsamlingen blev udsat 
fra 26. januar til 16. marts og at vi håbede på, at vi måske 
kunne starte dansen igen allerede den 9. marts. Dette har så 
ikke kunnet lade sig gøre og lige p.t. så ser det heller ikke ud 
til, at generalforsamlingen kan gennemføres den 16. marts, 
hvilket betyder, at den nu er udsat på ubestemt tid. Der vil 
blive informeret om ny dato, når restriktionerne er lempet 
f.s.v. angår antal af personer, der må mødes indendørs.  
 

   En stor tak skal lyde til alle medlemmerne, aktive som 
passive, der har indbetalt kontingent for året 2020/2021, på 
trods af, at vi ikke har kunnet danset sammen mere end 2 
aftner i foreningsregi. Vi håber virkelig, at vi kan komme til at 
give den gas igen til efteråret, når vi mødes den 14. 
september.     
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Bestyrelsen:  

Formand:  Peter Christensen 

Tlf.: 2483 8313 E-mail: peterch@pc.dk 
 

Kasserer og sekretær:  Ann Lis Eriksen 

Tlf.: 2421 0343 E-mail: anneer@post12.tele.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Dorte Kristensen 

Tlf.: 2933 7528 E-mail: dortekristensen@netmail.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Annette Wittchen 

Tlf.: 2127 1186 E-mail: c.a.wittchen@mail.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Karin Boye 

Tlf.: 2855 3376 E-mail: karinboye123@gmail.com 
 

Suppleant:  Tove Granild 

Tlf.: 4871 7076 E-mail: granild@gmail.com 

   
Festudvalg: Revisor: Fanebærer: 

Jørgen Andersen Esben Kruse Jensen Leif Kristensen 

Marianne Andersen 

Hanne Vinther Revisorsuppleant: 

Jytte Andersen Annette Wittchen 

Dorte Kristensen 

Næste nummer af Sving egen udkommer primo oktober 2021. 

Indlæg sendes til Peter (peterch@pc.dk) eller Ann Lis 

(anneer@post12.tele.dk) senest den 24. september 2021.   

Torsdag den 11. februar sov foreningens ældste medlem 
Arne Jensen stille ind. 
Arne og hans afdøde kone Karen var medlemmer af 
foreningen i mange år og var i starten med i de bærende 
kræfter for foreningen. 
Arne huskes som en glad danser, altid med et lunt glimt i 
øjet og kvikke bemærkninger. 
Arne blev bisat fra Blistrup kirke den 25. februar, hvor nogle 
af foreningens medlemmer var mødt op udenfor kirken, da 
det p.g.a. corona ikke var muligt at deltage i bisættelsen 
inde i kirken.   

Æret være Arnes minde. 

 
Blistrup Kirke 
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