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Gilleleje Folkedanserforening holder legestue i 
 

Søborg Forsamlingshus  
den 18. marts fra kl. 19.00-23.00. 

Bemærk tiden! 
 

Sæsonafslutning 
Tirsdag den 28. marts 

Husk tilmelding på danseaften eller på mail/SMS til Dorte  
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Formandens indlæg 
 

Nu nærmer tiden sig, hvor sæsonen er slut, og vi holder sommerferie 
frem til 11. september. Men fortvivl ikke! Cykel- og gangholdet tager 
over, det meste af sommeren, så vi ses alligevel. 
 

Der bliver også både udflugt og høstfest, som jer, der ikke deltager i 
de mere krævende sommeraktiviteter, kan se frem til. Vi har 
desværre ikke nogle datoer endnu, men I får en mail, lige så snart vi 
får planlagt dem. 
 

Vores generalforsamling forløb uden de store sværdslag. Vi fik besat 
de ledige poster, og Annelise tilbød at lægge hus/have til høstfesten. 
Der var et ønske om at udflugten skulle gå til Naverhulen i Helsingør, 
så det vil bestyrelsen arbejde videre med. 
 

Jeg vil ønske alle foreningens medlemmer en rigtig god sommer. 
 

Dorte 
 

Fællesdans den 28. februar i Medborgerhuset! 
En dejlig danseaften med 3 kvadriller på dansegulvet til musik leveret 
af Rasmus på violin og Arne på harmonika. Desværre fik jeg ikke taget 
billeder under dansene. I pausen blev der drukket kaffe med sunde 
kager til ☺, banan- og appelsinkager.    

 

  

Dødsfald 
 

Vores instruktør gennem mere end 20 år, Vibeke Pedersen, sov stille ind 
torsdag den 23. februar i en alder af 89 år. 
Vibeke har været et stort aktiv og et engageret medlem i foreningen i de godt 
40 år hun var medlem.  
Hun var medlem af bestyrelsen som næstformand i en lang årrække, og da der 
manglede en hjælper på børneholdene, sprang Vibeke til i 1982. Hun blev 
opfordret til at uddanne sig som børneinstruktør, og sagde straks ja tak. 
Vibeke overtog derefter instruktørjobbet af børneholdene. Også her viste hun 
sit store engagement, når der var børnestævner i ind- og udland, legestuer, 
børnetræf osv. Senere blev Vibeke også instruktør for voksenholdet.  
Vibeke havde et lyst sind og var et glad og positivt menneske, med en ”hånd- 
fast” instruktion. 
Vibeke blev begravet fra Lynæs kirke, på ”Solskins” 
gravplads, fredag den 3. marts. Begravelsen var,  
som Vibeke selv - lys, positiv og farverig. 

Æret være Vibekes minde! 
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I efteråret har vi altid en ”hyggeaften”. Hvert år prøver vi på at finde noget 
spændende. Det kan dog være svært og alle medlemmer opfordres derfor til at 
komme med forslag. 
Som vanligt dansede vi en lille times tid, derefter var der kaffe/te med 
æblekager i flere variationer. Tak til festudvalget, som igen havde tryllet 
lækkerier frem. 
Efter kaffen fortalte Kirsten og Sonja fra Græsted Lokalhistoriske Forening 
meget entusiastisk om foreningen. 
Vi har deltaget i fællesdans hos Gribskov Folkedansere i september og hos 
Gilleleje Folkedanserforening i november. Det er en fin måde at få relationer til 
vores naboforeninger på og så giver det meget mere energi til dansen, når der 
er flere dansere på gulvet. 
Ved juleafslutningen den 20. december blev alle traditioner holdt i hævd. Dans, 
luciadrik, luciabrød, julekage, bankospil og julesange. 
Formanden sluttede sin beretning af med at se lidt frem i tiden, hvor vi skal 
afholde fællesdans den 28. februar og sæsonafslutning den 28. marts. 
Medlemmerne blev også opfordret til at komme med forslag til udflugt, 
hyggeaften, afholdelse af høstfest, måske helt nye initiativer.  
Som afslutning på beretningen, der blev godkendt, blev forsamlingen bedt om 
at rejse sig op og udbringe et trefoldigt leve for foreningen.  
3. Fremlæggelse af regnskab 
Inden regnskabet blev fremlagt, oplyste Ann Lis, at regnskabet i år var blevet 
revideret af revisorsuppleant Annette Wittchen, da revisor Esben Kruse Jensen 
var sygemeldt.  
Ann Lis gennemgik regnskabet, der var udleveret/henholdsvis sendt tillige med 
dagsordenen til medlemmerne via mail. 
Årets resultat blev et underskud på 4.955 kr., som ikke er nogen overraskelse, 
da det tidligere er besluttet, at foreningen yder tilskud til entre ved udflugten 
og giver et bidrag til afslutningen. At vi også skal betale 1.000 kr. i bankgebyr er 
en ærgerlig ting, som vi desværre ikke har indflydelse på.  
Øvrige punkter i regnskabet blev gennemgået.       
Forsamlingen godkendte herefter regnskabet uden yderligere kommentarer.   
Ann Lis oplyste endvidere, at vi er 27 medlemmer og at det er første gang i 
(næsten) mands minde at vi har skullet indberette medlemmer under 60 år til 
DGI, ren fornøjelse.  
4. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.      
 

 
 

 

Program for 2023:  
Tirsdag 28.03: Sæsonafslutning. 
Søndag ??.??: Udflugt – der udsendes nærmere information. 
Lørdag 16.09: Høstfest hos Annelise Daugaard. 
 
Tirsdag 12.09: Ny sæson starter. Gratis dans i september. 

 

--- oOo --- 
 

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 

---oOo--- 
 

Vanen tro skal vi lige have lidt billeder med fra vores juleafslutning.  
Luciabrød bagt af Esther, juledekorationer lavet af Inge og Dorte. 
Nisser lavet af Dorte og det meget ”rørende” øjeblik, hvor noget af 
luciadrikken tilberedes. Og så er der bare os, der nyder det hele. 
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Cykelholdet 
Cykelfesten blev afholdt 18-02-2023 hos 

formanden. Annette have kreeret en dejlig 3-

retters menu, spinat-lakse-roulade, Flemmings 

ostesuppe med hjemmebagte boller, hjemmelavet 

islagkage pyntet med friske bær mm.  

 
Cykelsæsonen 2022 blev til 15 gode ture, (alle i dejligt vejr) som var 

godt planlagt af turværterne, i alt 307 km. Der blev uddelt diplomer til 

alle med antal af ture og kørte km. 

 

Årets vandrepokal blev givet til Erik, som 

sæsonen igennem har udvist stor fightervilje 

og godt mod samt hjælpsomhed, stort tillykke 

til Erik med Pokalen 

 

Cykelsæsonen og Gangholdet starter 25. april 2023 kl. 18.30 hos 

formanden Maglegærdet 13, 3230 Græsted, hvor vi kører en planlagt 

tur. Gangholdet traver en selvvalgt tur. Efter turen er der lidt at slukke 

tørsten med og kaffe med lidt brød til.  

Cykelsæsonen byder på 15 ture, som alle køres om tirsdagen. Der 

køres 12 ture før sommerferien og 3 ture efter, samt en weekendtur i 

starten af september, der kommer mere info om dette senere. 

Mvh Formanden Carl Aage    

Dorte bød velkommen til generalforsamlingen, der blev afholdt i Blistrup 
Medborgerhus. 16 medlemmer deltog. 2 bestyrelsesmedlemmer havde meldt 
forfald. Fanebærer Leif Kristensen havde medbragt foreningens 2 faner. Tak for 
det.  
 

1. Valg af dirigent 
Tove Granild blev foreslået og valgt og konstaterede herefter, at 
generalforsamlingen var indvarslet i henhold til foreningens love.  
2. Formandens beretning 
Dorte indledte beretningen med et lille tilbageblik, hvor vi grundet corona 
først kunne starte dansen i februar 2022 og generalforsamlingen blev holdt 
hjemme hos Dorte.  
Udflugten i 2022 blev påvirket af Ruslands invasion af Ukraine. Vi skulle have 
besøgt NLMK DanSteel i Frederiksværk, hvor Per Rømer havde lagt et stort 
arbejde i at arrangere besøget. Desværre blev turen ikke til noget, da 
bestyrelsen besluttede, at det var for usikkert, om besøget kunne 
gennemføres, da virksomheden var russisk ejet. Efterfølgende blev det klart, at 
vi godt kunne have gennemført besøget. I stedet blev det til en udflugt til 
Frederiksborg Slot.  
Til sæsonafslutningen havde festudvalget sørget for en god buffet fra 
SuperBrugsen i Gilleleje. Tak til festudvalget og bestyrelsen for en god aften. 
Cykel- og gangholdet lagde ud den 26. april og har cyklet og gået det meste af 
sommeren. Dejlig måde at holde kontakten på uden for dansesæsonen.  
I maj mistede vi et af vores trofaste medlemmer, Marianne Andersen. 
Marianne dansede i mange år sammen med sin mand og efter hans død kom 
hun stadig i foreningen. På grund af sygdom overgik Marianne til at være 
passivt medlem. Hun mødte dog stadig op til danseaftner med sit strikketøj og 
sad og hyggede sig. På trods af et svigtende helbred fortsatte Marianne i 
festudvalget helt frem til sin død. Marianne var et stille og meget kært 
menneske. Æret være Mariannes minde. 
Den 26. juni var vi på udflugt til Frederiksborg Slot. Desværre var vi denne 
gang ikke særlig heldig med guiden, hun vidste tilsyneladende ikke meget om 
det, hun skulle fortælle om. Efter rundvisningen spiste vi frokost i Havehusets 
have, hvor vi fik anvist bord under træernes skygge.  
Høstfesten den 17. september blev holdt hos formanden. Startede med 

kaffebord om eftermiddagen og bagefter var der kappestrid. Der blev dystet i 

discipliner som Vikingespil, Quiz, Bordspil m.m. Herefter var der fælles buffet, 

hvor snakketøjet også blev brugt flittigt.  

 

 


