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Husk
Sæsonafslutning tirsdag den 28. marts kl. 19.00
Tilmelding senest den 14. marts
Se side 7

Udflugt lørdag den 24. juni
Tilmelding senest den 1. april
Se side 7

Ja nu lakker denne sæson 2016/2017 mod enden, og vi skal til at holde en lang
sommerferie fra dansen. Så husk at Cykel og Gang holdene begynder allerede i april
måned, så der er ingen undskyldninger for at miste kondien og at dansemusklerne går hen
og bliver stive.
Den nylig afholdte generalforsamling, som omtales andet sted i bladet gik stille og
fredeligt, som den jo altid gør, og alle valgene blev nemt besat.
Dorte siger at hun går og arbejder med at tilrettelægge en udflugt igen - igen, så vi venter
spændt på hvad det bliver i år, men det plejer jo altid at være spændene og interessante
emner, der bliver fundet på, så vi glæder os.
Vi har ikke nogen værter der har planlagt Skovtur og Høstfest i år, så er der nogen der
kunne tænke på at være værter eller eventuelt har forslag, så er de meget velkommen.
Efter en forhåbentlig god og varm sommer, vil vi så glæde os til at begynde den nye
dansesæson igen, friske og i god form, og som begynder tirsdag d. 19/9 kl. 19,30,
hvor jeg håber at se alle igen.

Alle ønskes en rigtig god sommer
Peter.

Cykel- og ganghold:
Nu nærmer foråret sig og dermed cykelsæsonen. I år bliver det med en ny formand ved styret.
Efter demokratisk kampvalg, mod flere værdige modstandere (det har jeg måske drømt ellers er det
forsvundet i rødvinstågerne) blev jeg enstemmig valgt, så nu hænger I på mig.
Jeg har derfor bestemt:











At første cykel-/ gangdag bliver tirsdag d. 4. april (så ingen pause – vi kører hårdt på)
Vi mødes kl. 19 (jeg ved det er sent, men for at få det arbejdende folk med) Da solen
allerede går ned kl. 20 bliver det en kort tur.
Vi mødes på Maglehøjvej 17, Rågeleje 3230 Græsted
Vi skal planlægge de fremtidige mødesteder, så vær forberedt
Hvis I ikke skulle have mulighed for at komme første gang, kan der sendes ønsker om dato
til mig på SMS eller mail
Vi skal planlægge cykelweekend, - der har man lov til at komme med ønsker eller forslag.
Der vil som sædvanlig være øl, sodavand, kaffe, the og lidt at spise.
Meld jer til, så jeg ved hvor mange jeg skal dække op til.
Alle der har lyst til en cykel- eller gangtur er velkomne.
Det koster 250 kr. for en hel sæson, pengene går til hjælp til cykelweekenden.

Annette Wittchen
Maglehøjvej 17
3230 Græsted
Tlf. 21271186
mail: c.a.wittchen@mail.dk
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Ordinær generalforsamling den 31. januar 2017
Peter bød velkommen til generalforsamlingen, der blev holdt i Medborgerhuset. 23 medlemmer var
mødt op. Inden åbningen af generalforsamlingen bad Peter forsamlingen om at mindes de 3
medlemmer, som var gået bort i 2016 med et minuts stilhed.
Ole Sylvest, medlem af foreningen næsten fra foreningens start i 1961 på nær et par år. Lis
Lundquist, passivt medlem fra sidst i halvfjerdserne. Erik Petersen som kom i foreningen i 1998 og
bl.a. har været revisor i foreningen.
Der blev udtalt et æret være deres minde.
Erik Eriksen blev valgt som dirigent og gav ordet videre til formanden.
Peter indledte med at konstatere, at vi pt. er 19 aktive og 16 passive samt et æresmedlem i
foreningen. Vi har haft den glæde at få 3 nye medlemmer, hvilket bevirker, at vi oftere har chance
for at kunne danne 2 hele kvadriller, dog af og til med hjælp fra Dorte.
Årets gang bød bl.a. på sæsonafslutning, hvor festudvalget vanen tro havde sørget for dejlig mad.
Den 29. maj havde Dorte arrangeret udflugt til Arboretet i Hørsholm, hvor der var rundvisning af
Ole Byrgesen, der fortalte levende og inspirerende om træer og planter. Udflugten fortsatte til Nivå
Teglværks Ringovn, hvor vi spiste en hurtig frokost, mens en lidt utålmodig guide ventede på at
vise os rundt og fortælle om ringovnens historie og dens arbejdere. Det blev til 2 meget interessante
besøg. Efter rundvisningen kørte vi videre til Nivågård Samlingen, hvor kaffen blev indtaget i
parken, hvor alle rhododendronerne blomstrede. Der var megen ros til Dorte fra de 23 deltagere i
udflugten og Dorte blev opfordret til at lave flere lignende arrangementer.
Høstfesten blev holdt i haven hos Inge og Esben på Borsholmgård den 13. august. Vejret var
desværre ikke helt med os denne gang, det var lidt koldere end de mange gange tidligere, hvor Inge
og Esben har lagt have til høstfesten. Det halvkolde vejr kunne dog ikke tage glæden fra det fine
eftermiddagskaffebord samt det veltillavede grillede lam med lækkert tilbehør. Stor tak til Inge og
Esben for deres gæstfrihed. En rigtig hyggelig eftermiddag og aften.
På hyggeaftenen den 25. oktober fik vi dejlige æblekager og kaffe. Vi fik brugt stemmebåndene til
sange, som Dorte havde fundet melodier til på tabletten, ligesom vi også fik rørt benene.
Året blev sluttet af med vores traditionelle juleafslutning den 13. december. Først med dans,
derefter med vores specielle ”rørende” julete, luciabrød og julekage, hvorefter det var tid til at spille
banko om fine gevinster og endelig slutte af med dejlige julesange.
Peter sluttede beretningen af med at takke danseleder Dorte, som er meget tålmodig med os, selv
om vi godt kan være lidt besværlige.
Der var tak til festudvalget, som vi er glade for at have. Tak til dragtudvalg og ikke mindst til
fanebæreren, som havde medbragt fanerne til generalforsamlingen.
Tak til en god bestyrelse og til sidst tak til medlemmerne, aktive som passive, for uden jer havde vi
ikke denne lille hyggelige forening.
Beretningen blev sluttet af med et trefoldigt leve for foreningen.
Villy gennemgik det udsendte regnskab og nævnte bl.a., at der under Arrangementer og aktiviteter
er brugt penge på entre i forbindelse med udflugter, besluttet på sidste års generalforsamling. Posten
Blomster og gaver indeholder bl.a. blomster til runde fødselsdage til passive medlemmer.
Regnskabet blev godkendt med klappen.
Kontingentet fortsætter uændret.
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Peter Christensen blev genvalgt som formand.
Dorte Kristensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Inge Kruse Jensen.
Annette Witchen valgtes som suppleant i stedet for Dorte Kristensen.
Annette Witchen genvalgtes som revisorsuppleant.
Til festudvalget var der genvalg til Hanne Vinther, Annelise Grevelund og Marianne Andersen.
Som suppleant til festudvalget genvalgtes Dorte Kristensen. Inge Kruse Jensen genvalgtes til
dragtudvalget og endelig var der genvalg til Leif Kristensen som fanebærer.
Under eventuelt kom Dorte med forslag til udflugt til landsbyen i Torup, udflugten bliver en lørdag.
Vores dragter skal der træffes beslutning om, hvad der skal ske med, når de skal fjernes fra loftet på
museet i Gilleleje.
Mogens, som var begyndt igen i foreningen efter mange års fravær, udtalte, at det var dejligt at være
tilbage.
Inge havde en hilsen til foreningen fra Lillemor, som hun havde besøgt i anledning af Lillemors 95
års fødselsdag.
Peter takkede Inge for hendes indsats i bestyrelsen siden 1993.
Til slut under eventuelt fortalte Peter, at dirigentklokken var en gave, som foreningen for mange år
siden havde modtaget af nu afdøde Ole Sylvest.
Erik E. afsluttede generalforsamlingen og takkede for en god og saglig generalforsamling.
Ann Lis
Sekretær

Foreningens bestyrelse og udvalg efter generalforsamlingen:
Formand: Peter Christensen
Tlf: 24838313 e-mail: peterch@pc.dk
Kasserer: Villy Nielsen
Tlf.: 49719885 e- mail: v.n@mail.tele.dk
Sekretær: Ann Lis Eriksen
Tlf.: 48392152 e-mail: anneer@post12.tele.dk
Best.medlem: Bente Sørensen
Tlf: 29244818 e-mail: banke@fasttvnet.dk
Best.medlem: Dorte Kristensen
Tlf: 29337528 e-mail: dole@os.dk
Suppleant: Annette Witchen tlf. 21271186 e-mail: c.a.wittchen@mail.dk
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Festudvalg:
Jørgen Andersen
Thorkild Sørensen
Marianne Andersen
Hanne Vinther
Anne Lise Grevelund
Jytte Andersen
Suppleant: Dorte Kristensen
Dragtudvalg:
Hanne Vinther
Inge Kruse Jensen
Revisor:
Esben Kruse Jensen
Revisorsuppleant:
Annette Witchen
Fanebærer:
Leif Kristensen

Dragtudvalget er som tidligere år klar til at hjælpe:
Hvis nogen har noget der skal sys eller rettes til, eventuelt lægges lidt ud,
eller i bare vil vide noget om dragterne, er i velkommen til at kontakte
dragtudvalget, som gerne vil hjælpe.
Hanne Vinter: tlf. 35144214. eller Inge Kruse Jensen: tlf. 25331475
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Forårssæson 2017.
Tirsdag

d.

28/3

Sæsonafslutning, se side 7

Lørdag

d.

24/6

Udflugt, se side 7

Den nye sæson 2017 – 2018
2017.
Tirsdag

d.

19/9.

Forsæson begynder kl. 19.30 – 21.00
Gratis dans 2 tirsdage i september.

Tirsdag

d.

3/10.

Sæsonen begynder
Kontingent for hele sæsonen kr. 800,00

Tirsdag

d. 31/10.

Hyggeaften. ?

Tirsdag

d. 12/12.

Juleafslutning.
Julehygge med luciadrik, julebanko m.v. pris Kr. 50,Dans den første time.

Tirsdag

d.

9/1.

Første danseaften i det nye år.

Tirsdag

d.

30/1.

Tirsdag

d.

27/3.

2018.

Generalforsamling. Vi danser den første time.
Husk Kaffe/Te og lidt mundgodt med.
Sæsonafslutning.
Programmet er foreløbigt, der er ikke p.t. fastlagt
en eventuel sommerudflugt og/eller Skovtur.
Ændringer i programmet vil løbende blive bekendtgjort i de kommende numre af Sving Egen, samt på
foreningens hjemmeside.

Programmet opdateres løbende på vor hjemmeside:
www.blistrup-graested-folkedansere.dk
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De først kommende arrangementer i foreningen:
Sæsonafslutning:
Tirsdag den 28. marts 2017: Afslutning med spisning. Vi mødes i
Medborgerhuset senest kl. 19.00. Vores dygtige og flittige festudvalg
disker op med en lækker middag, Øl og vand kan som sædvanligt
købes, øvrige drikkevarer som vin m.v. samt kaffe/te skal man selv
medbringe. Efter spisningen bliver der en omgang dans.
Pris pr. person kr. 50,Tilmelding på vore danseaftener, eller til
Jørgen Andersen på tlf. 42331994.
Thorkild Sørensen på tlf. 50713427
Tilmelding senest tirsdag den 14. marts.
Udflugt lørdag den 24. juni 2017:
Dorte har arrangeret en udflugt:
Planen i løse træk:
Vi mødes ved Knud Rasmussens Hus kl. 9.45, Der er rundvisning
kl. 10.00, som varer ca. en time.
Derefter bliver der mulighed for at gå rundt og se på museet på egen
hånd.
11.40 kører vi til Dyssekilde Økosamfund ved Torup, hvor vi
ankommer ca. kl. 12.00. Cafe Torup har mad til rimelige priser, så jeg
tænker, at vi kan spise der, inden vi skal på rundvisning kl. 13.30.
Den varer ca. 1½ time. Så snart jeg ved, hvor mange vi bliver, vil jeg
ringe til cafeen og bestille bord til os.
Hvis vejret er til det, kan vi finde et sted til eftermiddagskaffen på
hjemvejen.
Foreningen betaler entreer og rundvisninger. Mad og drikke er for egen
regning.
Når alt er på plads får i et endeligt program for dagen.
Tilmelding til Dorte på tlf. 29337528 eller e-mail: dole@os.dk
senest den 1. april 2017
Dorte.
Sving egen 1/2017 - 7

Vore naboforeningers arrangementer.
Gilleleje folkedanserforening:
Forårslegestue

Lørdag den 18. marts 2017
Gilbjergskolen, Parkvej 101, Gilleleje
Dramasalen kl. 19.30 – 23.30

Fredensborg og Omegns folkedansere:
Legestue og opvisning

Skærtorsdag den 13. april 2017 kl. 19.00
Endruphallen, Endrupvej Fredensborg,

Arrangementer i Region Hovedstaden i 2017.
Folkedansens dag i Tivoli:
Søndag den 11. juni 2017
Landsstævne i Køge

Fra 17. juli til 22.juli

Dansens dag på Frilandsmuseet Søndag den 3. september 2017
i Sorgenfri.
kl. 9.45 – 16.00
Bemærk, at der nu skal betales entre på Frilandsmuseet.
Se under Folkedans.dk under region hovedstaden aktiviteter.
På Hjemmesiderne www.gribskovavisen.dk samt www.detskerigribskov.dk
og www.kultunaut.dk der kan man se de lokale nyheder i Gribskov kommune. Der
er link til forskellige aktiviteter for hele regionen under aktivitetskalenderen.
Det er et godt sted at finde oplysninger om lokale aktiviteter.
NB. Husk i altid kan holde jer orienteret om foreningens
aktiviteter på vor hjemmeside
www.blistrup-graested-folkedansere.dk
Næste nummer af Sving egen udkommer primo oktober 2017, alle indlæg skal være
Peter eller Villy i hænde senest tirsdag d. 26. september 2017.
Peter tlf. 24838313 E-mail: peterch@pc.dk
Villy tlf. 49719885 E-mail: v.n@mail.tele.dk
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