
SANKT HANS 
Der er åbent hus hos Inger og Jens Chr. På Bækgaard i Englerup. 

Nærmere adresse er Englerupvej 51, Høm. 

 

Grillen er varm kl. 18.00. Man kan så selv medbringe sit kød mm., eller man 

kan købe en andel af den grillstegte gris, som Jens Chr. har haft roterende over 

ild det meste af dagen. Tilbuddet lyder: Spis det kød du kan for 30,00 kr. 

Salat, kartofler og hvad I ellers vil spise skal medbringes. Husk også glas, 

tallerken og bestik. 

Foreningen er vært for desserten og kaffen. Efter bålet har foreningen også en 

lille delikat overraskelse til de lækkersultne. 

Kom og vær med til at fejre midsommer med alle de andre glade folkedansere. 

Hvis vejret ikke er til udendørs brug holdes gildet i laden. 

 

 

SÆSONSTART 
Sæsonen startet i år den 15. september i Anlægspavillonen. Vi glæder os 

selvfølgelig til at skulle i gang igen. Både til at se ”gamle” og nye dansere. 

Vi kan så allerede nu prøve at gennemtænke, hvordan vi kan tage bedst imod 

nye dansere. Det er altid svært at være ny, og det bliver jo ikke nemmere, hvis 

vi ”gamle” ikke laver plads og tager de nye til os. 

Lad det være vores målsætning, at ”nye” dansere skal modtages med åbne 

arme 

 

BESTYRELSEN 
Formand Jens-Christian Nielsen 57 67 45 81 

Næstformand Jette Nordkamp 57 64 34 06 

Kasserer Poul Nielsen 57 61 30 75 

Ølmand John Holst 57 61 63 48 

 Connie Jensen 57 61 62 56 

 Børge Jensen 57 61 69 38 

 Kirsten Rasmussen 57 61  0672 

   

 

 

 

FOLKEDANSER NYT 
 

RINGSTEDEGNENS  

FOLKEDANSERFORENING 
 

 

 



FOLKEDANSERNYT 
Dette er første udgave af et lille foreningsblad, som vil blive udgivet når 

behovet melder sig.  Hvis det er muligt, vil det blive begrænset til samme 

størrelse, som det der ligger foran Jer nu.  Tanken er at nyheder og 

arrangementer kan annonceres i bladet.  Forslag til indlæg modtages gerne af 

bestyrelsen. 
 

KONSTITUERING 
Jette er sekretær og næstformand. John klarer øl, vand og kaffe. 

Conni, Børge og Kirsten er alm. Bestyrelsesmedlemmer. 

Formand og kasserer har I jo selv valgt. 

 

HANDIDANS 

Handidansestævnet den 23 - 25 april blev igen i år en dejlig oplevelse for de 

medlemmer der deltog som hjælpere. Det var en fornøjelse at så mange kunne 

give en hånd med. Alle sled bravt og succesen var hjemme. 

Betalingen var et pænt tilskud til foreningskassen, og glæden ved at se alle de 

glade dansere. 

 

GEDSERTRÆF 
I weekenden den 30. Juli - 1. august er det tid for den årlige tur til Gedser og 

Marielyst. 

 

Vi mødes ved den Gamle Købmandsgård i Gedser fredag 30. Juli kl. 17,00.  

Her hygger vi os med den medbragte mad og danser lidt opvisningsdans for 

derefter at danse legestue med publikum.  Det plejer at være fornøjeligt. Kom i 

dragt, hvis det er muligt, ellers i almindeligt tøj. 

Bare besøget i Købmandsgården er turen værd. 

 

Efter alt dette kører vi til Jette og Torbens sommerhus ved Marielyst. Her kan 

man overnatte enten på sommerhusets grund eller på den nærliggende 

campingplads. Lørdag og søndag foregår i afslapningens tegn. Selv om du ikke 

kan være med hele weekenden, så fortvivl ikke, men kom i det omfang det er 

muligt. Få evt. mere at vide hos Jette på tlf. 23429088. 

Tilmelding til Jette på 57643406 snarest muligt. 

NYVANG 
Den 15. August er det Folkedansens dag i Vestsjælland.  Det er 5. gang at der 

afholdes Folkedansens dag i Vestsjælland og sidste år deltog over 450 glade 

dansere fra hele amtet. Dagen afholdes i NYVANG ved Holbæk. Dansen 

foregår rundt omkring på det spændende frilandsmuseum. Aftenholdets 

medlemmer danser i dragt, humørholdet i dragt eller mørke bukser /  nederdel 

og hvid skjorte. 

Alle der kommer i dragt eller som fremviser medlemskort til Danske 

Folkedansere har gratis adgang til museet. 

 

TRÆNING DEN 11 AUGUST Ældreholdet kl. 14,30 

 Handiholdet kl. 17,00 

 Aftenholdet  kl. 19,30 sammen med Haslev 

 

ALLE træner i Anlægspavilionen 

Tilmelding til Jette på tlf. 57643406 senest den 30. Juli. 

 

 

REJSEGRUPPENS JUBILÆUM 
Lørdag den 28. August afholder Rejsegruppen Vestsjællands Folkedansere 

10 års jubilæum. 

Der er fællesspisning kl. 18,00 (medbragt mad) 

 og derefter legestue fra kl. 19,30. 

“De Vestsjællændere”  spiller og John Graversen leder. 

KOM til ANLÆGSPAVILIONEN og vær med. 

   

SÆRLIGT TIL ÆLDREHOLDET 
Ved folkedansens dag i Nyvang bør der være ældrefolkedanserlegestue om 

formiddagen fra kl. 10,00.  Opvisninger er om eftermiddagen.  HUSK mad og  

megen drikke. 

 

Onsdag den 25. August klokken 14,00 er der rundvisning og dans i Astrids 

have.  Astrid N Jørgensen bor Haslevvej 226 i sneslev, tlf. 53 64 11 26. 

HUSK:  Kaffe og kop, Astrid laver kage. 


