
Formandens beretning 2019 

Så er tiden inde til at gøre status for det forgangne år. 

Sæsonen 2018/2019 har været et godt år for foreningen. Usikkerheden omkring ”Søstjernens” 

situation og dermed også foreningens situation blev afklaret, da nye forpagtere overtog 

restauranten sidste forår. Det gav håb for foreningens fremtid og har betydet, at bestyrelsen 

har turdet langtidsplanlægge og satse på lidt dyrere underholdning.  

Der har været en stor medlemsfremgang siden sidst - fra 90 medlemmer på samme tidspunkt 

sidste år til 122 medlemmer nu – altså en fremgang på 35 %. Generelt er interessen for 

foreningens arrangementer vokset, også fra ikke medlemmers side, hvilket har resulteret i 

næsten fuldt hus ved alle arrangementer i året, der er gået - ved nogle har der endog været 

venteliste! Årsagerne til den stigende interesse er mange, men selvfølgelig er en af dem den 

omstændighed, at foreningen nu går ind i sit syvende år og har slået sit navn fast - som en 

forening, der satser på fællespisning, foredrag og musikalsk underholdning. 

 

Der har været afholdt 6 arrangementer (to foredrag og fire musikarrangementer) i årets løb. 

28.9. fortolkede ”Halfdanskerne” viser af bl.a. Halfdan Rasmussen og Benny Andersen  

26.10. var der foredrag på programmet, nemlig ”1920ernes og 30ernes Rågeleje i kunst og 

billeder”, v. tidl. lektor Mads Haugsted 

23.11. havde vi besøg af bassanger Ove Mynderup og komponist/musiker Bodil Heister, som 

underholdt med ”Svenske viser” 

22.2. gæstede tidl. direktør for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Jette Baagøe foreningen med 

sit foredrag ”Kongens skov – verdens arv” 

29.3. stod  ”Richardt & Kofoed”, den intime Kim Larsen duo, for underholdningen 

26.4. lagde a cappella koret ”Doo Wop” vejen forbi Rågeleje med deres glade stemmer 

 

Alle arrangementer har været med spisning, hvor maden er blevet serveret ved lange borde med 

mulighed for at få en god snak med bordfællerne. 

 



Planlægningen af efteråret 2019 er ved at være på plads, og programmet bliver sendt ud i 

august. Jeg kan røbe, at vi lægger ud med en viseaften, som gruppen KaKaCE står for. De vil 

præsentere et lille udsnit af Dirch Passers store repertoire. Senere på sæsonen går vi til en helt 

anden musikgenre, nemlig jazzen, med et besøg af ”Kansas City Stompers” – Danmarks ældste 

professionelle jazzband. Det er et af de for foreningen lidt dyrere arrangementer, som vi vil 

ansøge Kulturrådet i Gribskov Kommune om tilskud til. Mht. sæsonens foredrag er det endnu 

ikke fastlagt. 

 

Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne sige tak til alle medlemmer for opbakningen til foreningen 

– uden jer ingen forening! 

Og så skal der selvfølgelig lyde en stor tak til de medlemmer, som yder en særlig indsats i 

foreningen. Først og fremmest Mads Haugsted for det interessante og velbesøgte foredrag 

”Rågeleje i kunst og billeder”. Tak til Grethe Egedal og Tove Nygaard Jensen for at 

akkompagnere os ved fællessang, til Poul Erik Skelgaard for at revidere foreningens regnskab, til 

Uffe Raahede for trofast at styre os godt gennem foreningens GF, til Berit Aagesen for at 

profilere foreningen i Rågelejes Facebook gruppe og på www.raageleje.dk og endelig til Henrik 

Sierslev for at formidle kontakten til a cappella koret Doo Wop. 

Sidst, men ikke mindst en kæmpe tak til ”Søstjernen” for at ville huse os - vi sætter stor pris på 

samarbejdet! 

 

God sommer til jer alle og på gensyn i september! 

 

 

 

 

 

 

http://www.raageleje.dk/

