
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.blistrup-graested-folkedansere.dk 

 

Oktober 2020              Nr. 2 – 33. årgang 

 

HUSK 

Juleafslutning den 15. december 2020 

Generalforsamling tirsdag den 26. januar 2021 

Udflugt søndag den 20. juni 2021 

Formandens indlæg 
 

   Jeg skal lige love for, at vores Corona-nedlukning ellers gik 
stærkt i marts måned. Vi fik ikke nået at holde vores 
afslutningsdanseaften, og ikke givet et ordentligt farvel og 
på gensyn til hinanden. Ligesom vores udflugt til Kalvøen 
med vikingemarked og vikingespil gik i vasken, ja det var 
rigtig nok noget kedeligt noget der skete, og som vi ikke 
selv var herre over. 
   Her ved starten af den nye sæson har vi så vedtaget, at 
Dorte vil ændre dansene, så de bliver corona-venlige, og at 
vi vil gøre alt i vores magt for at huske at vaske og spritte 
vores hænder samt at holde 2 meters afstand, når vi danser 
og kun at danse med vores partner.  
   Ja det bliver en anden måde at danse folkedans på, men 
samtidig et forsøg på at føre foreningen videre med alle 
vores kræfter, samt at holde på sammenholdet i 
foreningen. 
   Vi er jo ved at blive en god gammel forening, som fylder 
60 år i oktober 2021. 
   Så jeg håber, at vi alle støtter op om foreningen, så vi 
alligevel får en god sæson trods alle de restriktioner, som vi 
alle er blevet pålagt. 
 
Velkommen igen til alle. 
 
Peter 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program for 2020 – 2021:  

2020: 

Tirsdag 15.09: Forsæson begynder kl. 19.30-21.00. 

  Gratis dans 3 tirsdage i september. 

Tirsdag 06.10: Sæsonen begynder. 

  Kontingent for hele sæsonen kr. 600,00. 

Tirsdag 13.10: Ingen dans (Skolen ferielukket)  

Tirsdag 20.10: INGEN DANS (EFTERÅRSFERIE) HUSK  

OBS OBS OBS: Vi danser p.t. på Græsted skole, Blok B 

Tirsdag 27.10: Hyggeaften. Skibet Hans Hedtofts forlis 

Tirsdag 15.12: Juleafslutning 

  Julehygge med luciadrik, julebanko, m.v.  

  Pris kr. 50,00. Dans den første time. 

2021: 

Tirsdag 05.01: Første danseaften i det nye år. 

Tirsdag 26.01: Generalforsamling. Dans den første time. 

  Husk kaffe/te og lidt mundgodt med. 

Tirsdag 30.03: Sæsonafslutning. 

Søndag 20.06:   UDFLUGT – Frederikssund vikingespil. 

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 

 

UDFLUGT 2021 

   Jeg ved godt, det er tidligt at tænke på udflugten i juni 2021, men I bliver 

alligevel nødt til at gøre det. 

   Jeg har fået lov til at flytte vores reservation af billetter til rundvisning, 

vikingespillet og spisningen i Valhalla til: 

                

20. JUNI 2021 
   Men...... vi skal allerede give besked om antallet, når de lukker op for 

tilmeldinger i december. 

   Derfor må I meget gerne sætte datoen af nu. Jeg kommer med en 

tilmeldingsliste sidst i oktober. 

   Programmet kommer til at være det samme, som jeg havde planlagt for 

2020. 

Jeg håber, at vi til den tid er ude af coronavirussens favntag. 

 

Dorte 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 
 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
tirsdag den 26. januar 2021 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. 
Peter Christensen, formand     

Juleafslutning tirsdag den 15. december 2020 kl. 19.30 

Dans den første time. Derefter luciadrik, luciabrød og julekage. 

Inden bankospillet, med fine præmier, går i gang, kan man nyde sin 

medbragte kaffe/te. Hvis det er tilladt, så vil vi også synge nogle af 

julens sange og salmer. Prisen incl. bankospil er 50,00 kr. person.   

                       

Cykelweekend den 12. – 13. september 
 

   Dette års cykelweekend var planlagt næsten 3 uger senere end 
traditionerne foreskriver. Det var ikke ligefrem efterårsvejr, men 
sommerens blide vinde og temperaturer i 20’erne var afløst af bøs 
vind fra sydvest og et let skydække. Faktisk et ideelt cykelvejr, hvis ikke 
lige holdkaptajnen havde planlagt en tur rundt om Arresø sønden om. 
   Men intet tager kampånden fra cykel- og gangholdet. Vi er så heldige 
at gangholdet bistår cyklisterne med hjælp til de udfordringer, vi bliver 
udsat for. De kører servicevognen, indeholdende forfriskninger, 
oppakning og cykelpumpe. 
   Klog af sensommerens udfordringer på ruterne valgte holdkaptajnen 
sin el-cykel for at være helt sikker på at kunne gennemføre dagens 
etape. Hun er, trods sin beskedne alder, ikke blandt de hårdkogte 
medlemmer på holdet, der gennem årene har tilbagelagt distancer, 
der langt overstiger denne dags samlede km-antal, og det på en enkelt 
aften. 
   Det startede med en punktering - troede vi. Men heldigvis var det 
kun en løsnet ventil, og alle gennemførte uden yderligere uheld. 

                  
 
   De mange bakker på turen blev en stor udfordring i modvind. Det 
kostede holdkaptajnen adskillige point på populariteten, men 
lørdagens rute blev gennemført i tørvejr og i overensstemmelse med 
de danske spisetider. 
   Overnatning var i campinghytter i Frederiksværk. Der har vi været 
før, men de mellemliggende år er ikke blevet brugt til vedligehold. Det 
er synd, for pladsen ligger et dejligt sted.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vel ankommet og med en time til personlig pleje begyndte det at 
regne. 
Da den planlagte tur i Krudtværksområdet skulle starte, skinnende 
solen igen, og det blev til en fin spadseretur gennem området med 
besigtigelse af såvel en meget tålmodig trane og fine bygninger.  
   Den medbragte menu, kold kogt skinke, kartoffelsalat, 
spidskålssalat og til dessert citronfromage, gjorde stor lykke. 
   Alle havde bidraget med maden, så tiden kunne bruges på hygge 
og samvær. Som traditionen også byder det, var der indlagt en lille 
konkurrence i aftenens løb. 
   Søndag var vinden stadig i sydvest, men nu var den med holdet, 
og turen til Arrenæs og gennem Arresødalskoven var den hårdeste 
etape den dag. Vi rundede kystskrænten ved Frederiksværk flere 
gange - heldigvis mest ned ad bakke.   
   Frokosten blev indtaget hos Maja i Liseleje, herefter var det lystig 
rygvind ad cykelrute 47 i smukt sensommervejr, med mulighed for 
havbad i Tisvildeleje. 
 

                 
 
   Tak til tapre cyklister og udsøgt service fra gangholdet, der var på 
pletten hver gang vi holdt pauser - og Karsten, der stiller 
tyverisikker trailer til rådighed. 
 
Venlig hilsen 
Tove Granild 
 

Bestyrelsen:  

Formand:  Peter Christensen 

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

Kasserer og sekretær:  Ann Lis Eriksen 

Tlf.: 2121 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 

Vore naboforeningers arrangementer: 
 

Fredensborg Folkedansere:  

Skærtorsdag den 1. april 2021 kl. 19.00-24.00. Opvisning og 

legestue i Endruphallen, Fredensborg  

Næste nummer af Sving Egen udkommer primo december 2020. 

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

(anneer@post12.tele.dk) senest den 23. november 2020.   

Frokost hos 

Maja 
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