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~~~~tt~~~~~~ a;e~~~; den -l
første onsdag i måneden, hvor Mjdt- I
sjællands Spillemandslaug, har lovet at
møde op for at spille til fællesdans
Dette er i sig selv ikke noget nyt, men
nyt er, at vi vil forsage at samle hele
foreningen denne aften
Det vil sige at vi torsøger at ta overtalt
ældreholdet til at møde op sammen med
os andre den første onsdag i måneden.
Her vil vi så lave fællesdans - sang og
forsøge med et kuitureit indlæg. samt
drikke kaffe sammen

Nyhedsbrev fra
bestvrelsen.

-'

Kære nye og gamle medlemmer af
Ringstedegnens Folkedanserforening,
Vi byder alle velkomne til en ny sæson
med et håb om mange tornøjelige timer
i tælles samvær.

Som mange bekendt afsluttede vi sidste
~ sæson med generaltorsamling Det er

den samme bestyrelse i den ny sæson
som sidste, og af direkte nyheder kan
nævnes at der i det nye år vil være et
festudvalg, som vil bistå bestyrelsen
ved de kommende arrangementer.

Vi har haft 4 opvisninger i sommerens
løb, hvor der har været vist stor danse-
g!æde ch;:.-f1..et-t.r-e~~~de.D~t er en dej-
lig ting at medlemmerne møder op til
vore opvisrunger.
Vi vinder stor anseelse rundt om i kom-
munen når vi er villige til at møde frem

Som bekendt har der også været lands-
stævne, og man må jo nok sige at vi
med de forerungsmedlemmer, der på så

---flot vis har præget begivenhederne
omkring dette. Her tænker vi specielt
på Klaus Bolø og Inger Hald Nielsen,
dels som stævneformand, og dels som
en af de 3 piger der så flot udførte
Dronning Margrethes dragt, har gjort
det til en ren fornøjelse kunne" prale"
af at de er aktive medlemmer af Ringst-
edegnens Folkedanserforening

Vi håber at vi i løbet af sæsonen kan la
både Klaus og Inger til at fortælle om
deres oplevelser omkring Dronningen.

Husk. .....
- Første onsdag imånedet

er " Lang aften "

For at dette skal kunne lykkedes, er vi
nødsaget til at trække på hinandens
velvilge. Det er jo et almindeligt kendt
tænomen, at de ældre ikke er meget for
at gå ud om aftenen
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sordning, såiedes at de fra æidreholdet,
der gerne Vll hentes og bringes på den
lange aften tilmelder sig kørselsordrun-

Foreningens logo gen, og vi andre fordeler herefter
___________ _ __ kørslen /afhentningen efter bopæls-

forhold og lignende.

TIL DE l FORENINGEN,

DER MEDBRINGER ET

NYT MEDLEM I DEN NYE

SÆSON.

DISSE PRÆMIER VIL
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Hvis man ønsker at blive kørt
til og fra folkedans hver den
første onsdag i måneden til
lang aften, bedes man blot ud-
fylde den mediagte seddel. tage
den med sig ved første
dansedag og aflevere den til en
fra bestyrelsen eller danseled-
eren så sørger vi for resten.
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Som tidligere omtalt, ønsker vi i bestyrelsen - og for den sags skyld i hele foreningen, at vi alle skal
være sammen HVER DEN 1. ONSDAG l MÅNEDEN... Lang aften i Anlægspavillonen.
Det vil være i tiden kJ. 1930 - 2200.

Da det jo ofte er således at mange ikke bryder sig om at tage ud om aftenen på gaderne, vil vi for at
få alle med, forsøge at lave en kørselsordning.

Hvis du/I har behov for at blive hentet og bragt denne aften, så vil vi forsøge at finde nogle der kan
hente jer.

Vi forsøger herefter at finde nogen der kan hente og bringe, og I vil så få besked. om hvem det
bliver. .

Vi håber at denne løsning vil gøre det muligt at bringe hele foreningen sammen til lang aften.
Vi fra bestyrelsen vil så forsøge at lave fællesdans, sang og indlæg, der kan have alles interesse.


