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J. fr. Bloch Et Søn Z;

Danske Folkedansere

Fraprotokollen
Ved afslutningenaf 3. sæson med
folkedansi Låsby, besluttedesdet
at indbyde til et møde, hvor man
danserneimellemskulle nå til klaring på, om man ønskedeoprettet
en folkedanserforening.

Den førstebestyrelseblev:
JørgenKrag - formand
FindKragelund- næstformand
SvendOlesen- kasserer
Lene Hjort-Hansen- sekretær
Aage Christensen

Vi havdedanset i 3 år under Låsby
beboerforening.De 30 - 35 fremmødte støttedealle tanken, hvorefter der afholdtesstiftendegeneralforsamling med følgende dagsorden:

den 7. noPå et bestyrelsesmøde
foreningens
1979
blev
vember
fastlagttil den '1.
førstestiftelsesfest
marts 1980,hermedindvielseaf ny
fane (dobbeltdug), som BirgitNielBodilOlesen
sen, Elly Christensen,
og KarenOlsenhavdebroderet.

1. Forslagtil love.
2.Yalg af bestyrelse.
Det vedtoges,at foreningens
navn er:
Laasbyog OmegnsFolkedansere.

Bomærket som vi havde valgt er
Låsby Kirketårn,som er noget specielt,som ikkefindes ret mangesteder.

Billede af første bestyrelse.

| 1979 var der stor interessefor at
sy sin egen folkedanserdragt.
Resultatet blev 22 dragter, som blev
indvietden 1. marts 1980 sammen
med fanen. Festen blev afholdt i
Låsby hallen som lige var bygget.
Der var meget stor tilslutningtil festen,vivar næsten400 ialt.
Der var 15 faner+ voresegen.
Næste hold, der syede var de g
som fik deres dragter indviet i forbindelsemed 2. stiftelsesfest,som
blev afholdti februar1981 i Låsby
hallen- 330 deltog.

Voresfane.

Den første formand var Jørgen
Krag,som blevvalgt i marts 1977.
Marts1982blev
KarenEllehedeformand.
Marts1988blev
Marts1984blev
JørgenHjort-Hansenformandog
LeifNielsenformand.
er stadigformandijubilæumsåret.

Billede fra indvielsen af de 22 draoter.

Billede af
børnehold
Billede af de 9 dragter

Vores første instruktøri 16 år var
Lauge Vestergård tra Hinnerup.
Laugegjordemegetfor at vi deltogi
mange stiftelsesfester
og tog vores
dragterpå.
Fra september1990 skiftedevi instruktørtil ToveJuhl Jensen fra Silkeborg,som vi har den dag i dag.
Spillemændstartedevi med Johannes Donslundfra Silkeborg,ham
havde vi i 10 år, derefterhavde vi
flere forskellige indtil Peter Bartholdy fra Odder begyndteat spille
hos os den 3. september1985 og
spillerfortsatviolin trofasthver tirsdag.

rede alle til Låsbyhallen,hvor dansen foregik.
5. april 1997 havde vi igen børnestævne,næsten 300 børn fra 3 års
alderen deltog, alle blev indkvarteret på Låsbyskole.
Om formiddagenblev der danset
forskelligesteder i hele Ry Kommune.

Da alle var kommethjem til middag
begyndtedet at sne meget kraftig
og det blev bare ved, vi skullegå fra
skolen til Låsby hallen kl. 13.00,
hvor åbningenaf stævnetog opvisning skulleforegå,trods kraftigsne| 1988 kom IngolfRyom-Nielsen
fra faldsang børnenepå vej til hallen.
Låsby til med harmonikaog spiller
Det var en oplevelseaf de bedre at
ligeledeshos os hvertirsdag.
De to spillemændsupplererhinan- være stævneformand, med god
hjælp fra stævneudvalget,hvor vi
den godtog er utroligstabile.
alle havdeet må|, at alt skullebare
1982 havde vi det første børne- klappe og da vi skulle have hjælp
stævne, der var indkvarteringpå fra medlemmernetil selve dagen,
Låsby Skole, og der efter marche- stod de alle på springfor at hjælpe.
ft

Billede af
Stævneudvalg

Billede af
børnehold

Vi har haft børneholdde fleste år, til RebildBakkermed 38 deltageremen måtteflere år stoppedansentil børn medregnet.Start fra Låsby kl.
jul på grundaf for lidttilslutning.
10.00medbragtfrokostog kaffe,og
på vejen hjem fandtvi en kro hvorvi
Anna Bargmann var instruktørde køble aftensmad.Hjemme igen ca.
første 16 år, hvor efter vi fik Tove kt.20.30 .
JuhlJensen.
Det har været en fast traditionigenVi har fået en børnefanefra Dan- nem alle årene, dog har udflugten
markssamfundet,som Lene Hjort- foregåeti bus i nogleår.
Hansen har broderet navn og bo- Udflugtsmålet
er forskelligthver år.
mærke på, med samme skrift som
på den voksnefane.
Vi har deltageti alle formerfor opvisningermed og uden dragterdog
Fanen blev indviet den 24. februar mesti dragterigennemalleårene.
2001 i forbindelsemed vores årlige
Den 23. juni er det en traditionat vi
i Låsbyhallen.
Stiftelsesfest
skal danse på Sclerosehospitalet
i
Den første sommerudflugtvar den Ry - kl. 18.00 fælles spisningog
12. juni 1983 i egne biler.Turengik derefterfolkedans.

I alle årene har vi holdt fest med Dette er små glimt igennem25 år
spisningog dans når sæsonener ved at læseprotokollenog hvadjeg
slut.
selv har oplevet.
Juleafslutningmed æbleskiverog
glØggog hvad der tilhørerer også
en tradition.
De senere år har vi bowlet i vinterJørgenHjort-Hansen
Formand
ferien.
I

I

Den nuværende bestyrelse.

tl
il

Slamsugning
hqlryksspuling
rensningaf septiktanke,trixtanke
samt udkørselaf ajle og gylle.
Højtryksspuling
aI drænrørog kloakrør.

Billede fra Sclerosehospitaletaf dansere.

LÅSay KLOAKSERVICE

v/ Børge Hjorth
Galtenvej10,8670 Låsby,tlf. 86 95 13 21

Hvorgårdu hen,når du gårud?
Til folkedans!

lige medlemmersørgede for at få
mig på gulvet - takket være deres
For udenforstående
lyderdet - har dansepartneres
accept.
jeg
ofte
edaret
som
Som "alenepige"er man utrolig
gammeldags/kedeligt
og noget med sårbar og usikker den første tid,
træskotramp,når man fortæller,at men takket være mine meddansman går til folkedans.
ereldansepartneres hjælpsomhed
For aktive folkedansereer det en og overbærenhedvar jeg glad, når
jeg vendte hjem efter en sådan aflivsstil.
Da jeg d. 6. sep. 1994kiggedeind ten og undgikattølemig "umuligog
på LåsbySkolefor dum" til alt dette, for mig helt nye.
i gymnastiksalen
at forsøge mig inden for folkedan- Derforfaldt det mig ganskenaturligt
sen, blev jeg mødt med varme og at melde mig til "Nytårskurset"på
åbnearme.
Snoghøjallerededet førsteår, hvor
Om jeg tidligerehavdedansetfolke- jeg altså kun havde dansetfra sepdans?
tembertil december.
Nej, kun et enkeltarrangementmed
Men her fik jeg min sag for. De
RagnaTangpå ØsterTim Skole,da øvrigedeltagerevar garvededansjeg var 14 år.
ere - en del er danseledere,der
Jeg mødte op uden dansepartner søgerny inspiration!
og havde frygtet at blive "bænkevar- Om jeg blevtræt? Mon ikkel
mer", men her viste den gode ånd Programmetbød på dans fra kl. 9 blandt folkedansernei Låsby sig 22.30 hver dag. Efterfølgende"natstraks.
dans" havde jeg ikke overskudtil.
De første 3 danseaftner"sad jeg Danseaktiviteterneblev afbrudt af
ikke over", idet bestyrelsensmand- festligemåltider,sangtimerog fore-

RY
Åbningstider:
Man. - torsdag
Fredag
Lgrdag

LASBYKRO
I{gl.pria.1734
m/antik anneks

k|.9.00-L9.00
k1.9.00-20.00
kl.8.00-17.00

Houedgaden49 . 8670 Låsby/Ry
TIf. 86 95 17 66 . Føx 86 95 10 92
w w u.Iaasby-hro.ilh, E-møil: info@I
øøsby
-k ro.ilk

Dan-menu kr. l05rWeehend.ophold.- Kurser - Værelser
TbtallPsning: Bus - båd. - menu

10

drag, men havde jeg vidst, HVOR kende menneskerpå madrasserpå
krævendedisse 4 dage er, havde gulvet.
jeg aldrig turdet springe ud i det. At dansetil 15-20spillemænd
sønResultatetblev dog, at dette kursus dag eftermiddagi "Lunden"i Silkeblev et MUST de følgende6 år.
borgellertil spillemændene
i Rebild
At møde op godt middag nytårsdag - hvad kan konkurreremed det?
De mange Stiftelsesfester/
Legesammenmed andre dansegladefra
HELE LANDET,ja, det er simpelt- stuergivermotion,varme og glæde,
hen en livsstil.lkke alle ser helt ud- men søndag aften i "Folkedansens
hvilede ud efter nytårsaften,men Hus" med musik fra 20-30 spillesnart går snakken livligt - mange mænd giver et problem: man kan
har væretmed i 10 -15 -20,ja 4Oår ikke falde til ro bagefterog blot gå i
i træk!
seng for at være klar til den komLigeledeser "Landsstævnet"en mende uges arbejde.Sindetog beårlig tilbagevendende
begivenhed, nene "danser"videre.
jeg ser frem til med glæde. Ud over
Folkedansengiver hverdagenet
dansen byder disse arrangementer løft.Man bliver"høj"af musikkenog
på mange spændendebesøg i lo- dansen, men mødet med "posten
kalområdetmed dygtige og enga- og smeden"over en kop kaffeog en
gerede guider. Morgenvandringi sang på øveaftneriforeningenmed
Rude Skov; sejltur på Furesø; be- dens dygtige leder og spillemænd
søg i "Vor Frue Kloster";frokosti det er dog "nerven"i denne fritidsintergrønne ved Herstedhøjeer udpluk esse, og jeg vil derfor gerne takke
fra et meget alsidigtprogram,hvor alle i Låsby og Omegns Folkedanssamværet med fremmede - men erforening,fordi I gav mig del i
imødekommende
folkedansere- gi- dennelivsstil.
ver denneform for ferie et fantastisk
indhold.for slet ikke at tale om det
Ruth Højmark
fællesskabman opleveri et klasselokale med 13-14 snakkende/snor-
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