Februar 2020

HUSK:
Vinterferie uge 7, det vil
sige hverken dans eller
syning hhv. mandag den
10. og tirsdag den 11.
februar.
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Kass. Keld Vesterløkke
2945 6725
Nfmd. Lotte Bunch B. Hansen
2166 4079
Sekr. Tonny Kristiansen
3048 5217
Best. Hanne Larsen
6129 3158
Best. Nanna Thomsen
3042 5346
Best. Anette Sørensen
3131 1022

Danseleder Morten Hansen
4079 7007

Deadline næste nummer:
2. marts 2020
Kontingenter 2019-20
Aktive
Passive
Unge u/ 25 år

kr. 850.00
kr. 150.00
kr. 375.00

Foreningens konto:
Danske Bank
Konto 1551 - 11124305
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Ansvarshavende redaktører
Vivi Bruhn Knudsen
Preben Jensen
mail:
vivi-tk@post.cybercity.dk og
Preben.Jensen@uninet.telelet.dk

Bestyrelsens side
Så fik vi gang i året 2020 og skønt at se, at vi
stadigvæk kan overraske jer med bobler og
kransekage.
Er det bare os i bestyrelsen, der synes at efteråret og sæsondelen fløj afsted? Vupti vum.
Men er det ikke fordi, vi har det sjovt, og så ved vi alle, at tiden går
dobbelt så godt.
Hvad byder foråret os, ud over mere samvær og masser af dans, …
Vi får besøg fra Hjemstavn den 17. februar,
Kaffeaften, Lotte Bunch styrer dansen,
Afslutning – Generalforsamling…
Vi skal til Bornholm i pinsen,
Men ikke mindst er vi værter for Det Sjællandske Børne og Ungdomsstævne, den 2 – 3 maj…
Så lad mig starte der,
Lørdag den 2. maj kommer vores Borgmester Allan Andersen for at
åbne vores stævne. Vi får til huse på Skottegårdsskolen, og i løbet
af formiddagen i sol (forhåbentlig) og højt humør, går vi ud til lufthavnen, som skal være vores vært til 3 små opvisninger.
Eftermiddagen byder på konkurrencedans arrangeret af
Landsforeningen. Vi får besøg af en børnekorleder, som
vil sætte fut i vores alles
stemmer, og om aftenen vil
Nanna læse godnathistorier
fra Amager, og selvfølgelig
skal vi have legestue.
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Alt i alt synes vi, at vi har fået lagt et fint program for dagene. Med gode instruktører til
Børn & Unge og 2 kanon gode musikere, som
har været med før og kender til de små og store
poder.
Hvor mange vi bliver, ved vi ikke helt endnu –
forhåndstilmeldingerne er ved at løbe ind, og i
marts har vi den endelige tilmelding.

Bornholm 2018

Vi håber I vil være med til disse festlige dage –
det er ingen hemmelighed, at vi har brug for
hjælpere. Derfor vil der komme en liste rundt
med forskellige opgaver, man kan tegne sig ind
på. Der bliver madhold – nattevagt/er – opvisningshjælpere, osv. mm. mv. Vi håber meget, I
vil støtte os.

Det er et stort arbejde at sætte et stævne på dagsorden, men det er
sjovt, og vi håber meget at få omtale i diverse lokalesprøjter, så
Amager Folkedansere viser synlighed og tiltag for en aktiv forening
med masser af bevægelse.
Og så var der lige Bornholm;
Når I læser siden her, så er der allerede
gang i planlægningen af Bornholmer turen,
i skrivende stund er der tilmeldt 16 deltager
fra AMFO. Vi tror på det bliver en festlig
tur, kan det andet med os fra Amager?!..
Hold øje med diverse indlæg her i Rend &
Hop bl.a. vedr. generalforsamlingen.
Husk at sætte den 28. marts af sæson afslutning, og det bliver ikke
som vi plejer - nysgerrige ? hmmm, men I må vente lidt endnu på,
hvad der skal ske…
Bestyrelsen
Lotte Y .
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Julebanko
Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om vores Julebanko. En meget underholdende og anderledes folkedanseaften i gode venners lag.
Vi samledes om de opstillede borde med vores bankoplader, som vi fik tildelt af Keld og barnebarn. Jeg
var meget glad for at sidde nær Lisbet Bruhn; hun
sad overfor mig. Det viste sig hurtigt, at der ikke var
gang i bankopladerne ved vores side af bordet.
Vi lavede en del sjov med det. Det er, som man næsten altid ser, de
samme plader der er i aktion.
Så skulle vi til det sidste spil med hovedgevinsten. Vi måtte kun
have en plade, og vi spillede om hele pladen.
Jeg sagde til Ulla, at jeg ville købe hendes plade
med 6’eren, for den var ude flest gange, og der
var held ved hende. Vi grinede igen. Lisbet købte
også en plade fra Ulla.
Det gik lidt trægt i starten, jeg manglede 5 numre .....MEN - Lige pludselig kom alle 5 numre
som perler på en snor, og jeg kunne råbe BANKO. Det udløste en del grin; da jeg blev så glad.
Jeg er ikke vant til at spille Banko.
Det var en utrolig sjov aften. Vi fik rørt lattermusklerne. Der er altid gjort meget ud af eventene
hos folkedanserne.
PS! Jeg fik en stor kurv med chokolade. Alle var
tilfredse; alle havde en dejlig aften i folkedansernes lag. Igen sjovt, at der var så meget held i lige
netop denne plade.
Dorthe
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BOBLER
Det var den 16. december 2019, vi gik på ferie, altså fra dansen. Jul
og nytår var lige om hjørnet, selv var jeg ude juleaften, 3. juledag
og 5. juledag og hver gang blev man fyldt med god mad, drikkelse,
hjemmebag og godter. Nytårsaften tog jeg sammen med Laurits til
legestue i Høng. De bød på velkomstdrink, man kunne købe mad
eller selv tage noget med, der var kage til kaffen og kl. 24.00 var
der champagne og kransekage, så vi kunne ønske hinanden godt
nytår.

Det er vældig hyggeligt og med mange musikere. På turen hjem
kunne vi så nyde fyrværkeri, fra de byer vi passerede. Vi tager afsted igen i år, så hvis nogen har lyst til at tage med, er I velkomne.
Den 4. januar 2020 var vi en lille flok som tyvstartede med nytårs
legestue i Greve.
Endelig blev det den 6. januar 2020, så vi kunne få rørt os lidt og
måske få smidt nogle kilo fra julen.
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Da vi ankom var bordene dækket med dug, kandelabre og rigtige
glas, det var foreningens nytårskur med champagne og kransekage.
Efter at have skålet og ønsket hinanden godt nytår, steg lyden med
flere decibel. Det var jo 3 uger siden vi sidst var sammen, så nu
skulle hele verdenssituationen lige på plads. Den stakkels Lotte kunne dårligt trænge gennem lydmuren og komme med orientering;
bl.a. om Bornholm eller måske en rund fødselsdag, men det lykkedes.
Så blev det Mortens tur til bryde lydmuren. Vi startede sædvanen tro
med en rheinlænderpolka, og det blev også tid til skotsk fra Randers
plus en del andre danse, så mon ikke vi nåede at forbrænde lidt kalorier. Men alting har en ende og en hyggelig aften blev afsluttet med
en sang.
Hilsen Lene

Ny redaktør søges
Som Lotte Y. har nævnt til træningsaftenerne, vil jeg gerne fratræde som redaktør.
Preben fortsætter og vil gerne have en
medredaktør.
Jeg har været redaktør på Rend og Hop i
mere end 10 år og så løber man tør for nye
ideer, jeg gør i hvert fald. Så det vil være
godt med en ny redaktør med nye ideer og input.
Min tilgang til opgaven som redaktør har været, at jeg ikke skulle
skrive bladet, men sætte det sammen, som medlemmerne skrev,
gerne med foto, som jeg enten fik tilsendt eller selv tog. I den forbindelse er det jo sådan, at næsten ingen skriver til Rend og Hop
helt af egen drift. Til gengæld er der også meget langt mellem, at
nogen afviser at skrive, når de bliver opfordret til at skrive om et
konkret emne eller arrangement.
Den nye redaktør skal selvfølgelig sammen med Preben finde ud af,
hvordan de vil lave bladet mv.
Vivi
7

Kaffeaften - Musikernes aften
Mandag den 27/1 var det spillemændenes aften. Der var rigtig fint
besøgt, og vi fik nogle rigtig sjove danse. Der var lidt kendt, og lidt
nyt.
Morten var behjælpelig med nogle af dansene, og vi andre sørgede
for det gik i kludder, vi fik grinet meget, og endte da med at finde
ud af det. Men så var dansen slut.
Tak for endnu en hyggelig aften
Karin
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Syholdets juleafslutning
Måske en ny tradition for syholdet,
i hvert fald var vi igen i år inviteret
til Lisbeth og succesen gentog sig.
Vi blev ved ankomsten trakteret
med hjemmebrygget gløgg og
hjemmebagte småkager.
Herefter blev der serveret risengrød - med piskefløde - og juleøl.
Uhm.
Det var ikke slut med det, næh nej;
nu kom de hjemmebagte æbleskiver på bordet, mere uhm.
Efter dette traktement trængte vi til at røre os, det var nu mest lattermusklerne, der blev rørt.
Vi spillede pakkespil, og
de medbragte pakker skiftede lystigt ejere til stor
morskab for os alle.

Vi på syholdet takker Lisbeth for
en dejlig aften - og et overdådigt
traktement, det bliver ikke nemt at
tage over, det kommer måske heller ikke på tale, vel Lisbeth.
Inge og Keld
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Julekort fra nær og fjern
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Fællesspisning efter generalforsamlingen
Foreningen vil vanen
tro byde på smørrebrød
kl. 19.00, så tilmeld dig,
hvis du ønsker at deltage
i spisningen.
Husk service.
Bestyrelsen har også i år valgt at lægge generalforsamlingen samme
dag som sidste danseaften, idet generalforsamlingen som regel kun
varer en times tid.
Programmet for generalforsamlingen/sidste danseaften er, at vi afholder generalforsamlingen fra kl. 18.00 og spiser efter generalforsamlingen, formentligt ca. kl. 19. Efter maden, ca. kl. 20 danser vi.
§ 7 Valgregler:
1)De i § 6 nævnte valg er gældende for en 2-årig periode.
Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor og
1 fanebærersuppleant vælges i ulige år.
Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisorsuppleant og 1 fanebærer vælges i
lige år.

12

Indkaldelse
til ordinær generalforsamling
Mandag den 30. marts 2020 kl. 18.00
på Løjtegårdsskolen, i festsalen,
med følgende dagsorden.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Budget, fastsættelse af kontingent
Valg ifølge vedtægterne
Eventuelt

Alle beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver
det 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede for at ændre
foreningens vedtægter.

Valg på generalforsamlingen:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Kasserer
Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem.
Revisorsuppleant.
Fanebærer.

Keld Vesterløkke. Modtager genvalg.
Tonny Kristiansen. Modtager genvalg.
Hanne Larsen. Modtager genvalg.
Anette Sørensen. Modtager genvalg.
Gudrun Hjerrild. Modtager genvalg.
Agnes Hjerrild.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest den 23. marts 2020.
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Til nytårsbal i Greve
Den 4/1 tog vi af sted til nytårsbal i Greve. Vi var 11 fra Amager.
Rigtig mange andre havde fundet vej hertil, og da alle havde fundet
en siddeplads og fået hilst på hinanden, blev der spillet op til dans.
Mange var på gulvet; stort set til alt hvad der blev spillet, og skønt
var det at lære en masse nye danse, godt krydret med gamle
kendinge.

Musikken blev leveret af et orkester bestående af ca. 26 mænd og
kvinder, dirigeret af en meget levende, livlig og aktiv dirigent, og
danserne var godt hjulpet af en dygtig instruktør.
Efter mange danse var der pause med både kaffe, boller og lagkage;
fantastisk beværtning. Så var der lige lotteri, og selvfølgelig var vi
heldige og vandt et par flasker ved vores bord.
Da vi havde tygget af munden, var det op på gulvet igen, og til tonerne af Sønderborg dobbeltkvadrille marcherede vi ud på dansegulvet. Det var festligt og sjovt, og på den måde blev der holdt mandtal.
Vi var ca. 135 dansere, plus de få der sad og nød det hele.
Det er længe siden jeg har været til bal med så mange; skønt at
opleve så megen danseglæde.
Ballet sluttede ved 23-tiden, og vi placerede vores trætte danseben i
bilen, og kørte hjem til Amager igen.
Et nytårsbal der absolut er værd at tage til; prøv det til næste år.
Ulla M.
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Juleafslutning 16/12 2019
Vi mødte alle glade op til juleafslutningen og blev mødt af nogle smukke juleborde, tak til Lisbeth, som endnu engang overraskede os.
Vi var alle med julehuer, der var
mange morsomme, og selv
Steen overraskede os med være
udstyret som rensdyr.
Juletræet, som vi lånte af skolen, blev
smukt pyntet med forskellig julepynt, det
bedste fra vores egen julekasse som, stod
fint på juletræstæppet.
Så dansede vi nogle gode danse fra Morten, og så var det tid til Rødvins Punch,
leveret, som det plejer, af Tonny, og dertil
æbleskiver og brune kager m/ost.
Så skulle der leges; det gik ud på, at pakke gaver ud med mange lag
papir og med handsker på, det kom der mange grin ud af.
Til sidst gik vi rundt om juletræet og sang julesange, og bagefter
ønskede vi hinanden god jul og godt nytår.
PS. vi tager altid sorte
poser med affald med
hjem, og lægger det i
vores affaldscontainer
i gården. Da vi kom
op, var der en SMS
fra Annette: I har vel
ikke set vores grønne
duge?
Hanne
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På besøg hos Hjemstavnsfolkedanserne
Mandag den 18. november havde vi skiftet vores
normale træningslokale
på Løjtegårdsskolen ud
med en tur til Frederiksberg. Vi skulle besøge
Hjemstavnsfolkedanserne, der holder til på
“Skolen på
la Cours vej”. Cirka 2
kvadriller fra Ama’r havde fundet vej og omtrent
det samme fra dem gjorde
dansegulvet flot besat.
Dansegulvet og salen var også noget særpræget og anderledes end vi
ellers er vant til. Et gammelt ombygget lokale på 2. sal, hvor arkitekturen gemmer på en historie, der kunne være interessant at kende
mere til.

Morten fik også lov at skifte sin normale rolle som danseleder ud
og finde sin vellydende tværfløjte frem for en aften. I stedet var det
Jørgen Madsen fra Hjemstavnsdanserne, der havde fornøjelsen af at
lede dansen. Både nye såvel som de kendte danse - og dem vi troede, at vi kendte.
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Som det kan ske, når man kommer ud til nye steder og andre
dansere, er der små variationer i
ellers kendte danse, som kan
overraske selv de mest rutinerede.
Forhåbentligt en rigtig hyggelig
aften for alle, som vi håber kan
gøres til en tradition.
Neel og Brian

Wikipedia skriver:
En tværfløjte er et europæisk musikinstrument i
træblæserfamilien, fordi den oprindeligt blev fremstillet af træ. Nu til dags er grundmaterialet typisk
metal som sølv, guld og platin, eller træ eller kulfiber. Materialevalget har stor betydning for klangen, og det gør stor forskel på blæseteknikken.
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Aktiviteter og kendte datoer
2020
10. februar
17. februar
24. februar
28. marts
30. marts
2.-3. maj
29. maj 1. juni
5. - 7. juni
13.—17. juli
22. august
6. september

Ingen dans - vinterferie
Fælles aften med Hjemstavns Folkedanserne
Kaffeaften, Lotte Bunch leder
Afslutning
Generalforsamling og sidste danseaften
Børnestævne i Tårnby
Dansefestival på Bornholm
Dragør Marked
Landsstævne i Horsens
Åbent Hus arrangement
Høstgudstjeneste og opvisning Nathanaels
Kirke

Dragør Marked

Vi deltager på Dragør Marked i år. Selve
markedet er 5. - 7. juni. Derudover skal der
torsdag den 4. juni stilles op til markedet.
Hvis du vil være med, så skriv dig på listen,
der går rundt på træningsaftenerne—eller
send en mail til Vivi.
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