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PROGRAM 1999 - 2000 I UDDRAG.

18,00-24,00
17,00-18,30
16,00-20,00
18,30-21,30
14,00-19,00
18,00-24,00

25 September
8 december
15 december

Legestue med fællesspisning
Juleafslutning
Juleafslutning
Juleafslutning
Dilettant
Dilettant

Aftenholdet
Handiholdet
Humørholdet
Aftenholdet
Humørholdet
Aftenholdet
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FOLKEDANSER NYT

RINGSTEDEGNENS
FOLKEDANSERFORENING

VINTERPROGRAM 1999-200020 oktober - 27 oktober - 8 marts er Pavillonen desværre optaget.
Vi danser da på Kærehave Landbrugsskole.

LEDERE Humørholdet Klaus Bolø 57673993 FoJkect~~Marianne Piil 57538088 ~llJ q~
Handiholdet Lena Agerskov 59186338 ~~

~~

Aftenholdet John Gravesen 55761298 'lS ~v& ~

MUSIK Humørholdet Marianne Hansen 57672036
~ ~::: ~.

Handiholdet Gunnar Pedersen 59294353 æ es
Aftenholdet Gunner Pedersen 59294353 (J'Q

Maja Jakobsen 56710407

BESTYRELSEN
Formand Jens-Christian Nielsen 57674581
Næstformand Jette Nordkamp 57643406
Kasserer Poul Nielsen 57613075
Ølmand + kaffe John Holst 57616348

Connie Jensen 57616256
Fra humørholdet: Børge Jensen 57616938

Kirsten Rasmussen 57610672



SÆS('NSTART (\)
Det er nH~dstor glæde at Ringstedegnens Folkedanserforening kan byde
velkommen til en ny sæson. Det er nu 62 år siden at fremsynede mennesker
startede foreningen. I alle årene siden har der været danset folkedans i
Ringstedegnens Folkedanserforening, og det er bestyrelsens håb at dette
også vil være tilfældet i mange år fremover. Det er også vores håb at alle
"gamle" dansere vil være på pletten igen, og vi håber på at se mange nye
ansigter i denne sæson.

SIDEN SIDST
Siden sæsonen sluttede har foreningen givet flere opvisninger. Tak til alle
Jer der har vist vores gamle og sjove danse frem til glæde for andre.
Sankt Hansaften med næsten 60 deltagere var en dejlig aften med en god
stemning og god "foreningsånd" . Det var herligt.
Landsstævnet i Haderslev blev en noget våd fornøjelse, men deltagerne fra
Ringsted kom hjem en oplevelse rigere.
GedsertræfJet med dans og hygge i købmandsgården i Gedser og
efterfølgende hygge hos Jette og Torben blev afholdt i rigtigt sommervejr.
Lørdagens udflugt gik til Middelaldercentret i Nykøbing. Sol, sommer, sand
og vand samt grillmad og gæstfrihed. Hvad kan mere ønskes. Taak.
En del medlemmer besøgte Egon og Lena i anledning af deres sølvbryllup
den 10 august. Endnu engang tillykke.
Også et stort tillykke til Inger og Jørgen Rasmussen med deres guldbryllup
den 20 august.

NY LEDER TIL AFTENHOLDET
Vores nye leder er måske ikke så ny endda.
Bestyrelsen har fået John Gravesen til at lede træningen i denne sæson.
John ( og Hanne ) er velkendte skikkelser i Ringstedegnens
folkedanserforening, hvor de nu i mange år har trænet flittigt sammen med
os andre. Vi er sikre på at John kan sætte "liv i kludene", men også
samtidigt lære os nye danse. Vi glæder os til samarbejdet med John.

RIN GS TED Ef'~' JENS FO LKEDANSERFO RENf 1G
starter 3 hold den 15. September 1999.
Vi danser i ANLÆGSP AVILLIONEN

"HUM0RHOLDET"
Humørholdet er foreningens ældrefolkedanserhold. Holdet danner rammen
om mange fornøjelige timer med socialt samvær og folkedans i et tempo,
der er tilrettelagt for den ældre generation. Det er sjov og livsbekræftende
motion at danse rundt parvis, i kredse og kvadriller.
Klokken 14,30 starter dansen. I en pause drikker vi kaffe og synger sange.
Klokken 16,25 slutter vi af med en sang og går hjem.
Hvis du ikke har en partner så kom alligevel, du er nok ikke den eneste.

HANDIHOLDET
Er holdet for psykisk - og fysisk handikappede. Her er der mulighed for at
danse folkedans og nyde den gode musik. Dansene bliver tilrettelagt så de
passer til de medlemmer der kommer på dette hold. Dansen og musikken
skaber en dejlig afveksling i hverdagen.
Vi danser fra klokken 17,00 - 18,30.

Er grundstammen i Ringstedegnens Folkedanserforening. Her går dansen
noget hurtigt, men der bliver også lagt meget vægt på, at vi skal lære nye
og til tider noget svære danse. Det er dog ikke mere svært end nye dansere
har god mulighed for at være med, idet vi altid starter med at lære de
nødvendige grundtrin. "Gamle" dansere er også flinke til at hjælpe nye
dansere i gang med dansen. Så har du lyst til folkedans, så kom endelig og
vær med hos os. Kom også selvom du skulle mangle en partner.
Dansen starter klokken 19,30 og fortsætter til 21,30.
Som noget nyt i år har vi kaffekurven med hver aften. Kaffen drikker vi så i
den nødvendige pause.

KOM OG VÆR MED, MEN PAS PÅ, DET KAN VÆRE
STÆRKT VANEDANNENDE AT GÅ TIL FOLKEDANS!!


