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John Graversen
Bakken 6
4700 Næstved

(

NYTTIGE DATOER

27 februar
29 marts
8 a ril
16 april

10 'uni
4 - 9juli

Jubilæumsstævne i Sakskøbin
Dansens da i hele landet

Formand
Næstformand
Kasserer
Ølmand

Jens-Christian Nielsen
Jette Nordkamp
Poul Nielsen
John Holst
Connie Jensen
Børge Jensen
Kirsten Rasmussen
Hanne Gravesen

( (
FOLKEDANSER NYT

16,00 - 20,00
1830 - 21,30
14,00 - 19,00
18,00 - 24,00
10,00 - 16,00
1830

RING STED EGNENS
FOLKEDANSERFORENING

I 3. ud~ave
Dt(·.~

1999

1800 - 24,00
Tilmeld. Frist 1. Marts
Stævnemærke 670,00
Tilmeld. Frist 1. Marts
Pris stævnemærke 300
Camping enhed 150,00

r. ers. 75,00

576745 81
57643406
5761 3075
5761 63 48
57 61 62 56
57616938
5761 0672
5576 1298



JUI/-'L\FSLUTNING ( \
Den 15. December holder humørholdet og aftenholdet tælles juleafslutning.
Det skal være en fest med sjov og julehygge. (
Humørholdet danser om eftermiddagen fra 16,15 til 18,00.
Aftenholdet møder derefter til pyntning og borddækning sammen med
humørholdet, så vi kan være klar til fællesspisning klokken 18,30.
Vi skal have pyntet juletræet. Vi har en del juletræspynt, men hvis I har
noget i overskud er I meget velkomne til at tage noget med. Også andet der
kan forhøje julestemningen er meget velkomment.
Hvis I vil støtte Jeres forening tager I også en flot juledekoration med. Vi
vil så bruge dekorationerne som gevinster i et gigantisk kinesisk lotteri. Vi
fortsætter med at trække numre indtil alle dekorationer er udloddet.
MADEN er et kapitel for sig selv.
Vi laver det bedste julebord der endnu er set i Anlægspavilionen i år. Det
sker ved at alle tager en ret med til en stor fælles buffer. Tag rigeligt med,
så mange kan smage netop Jeres bedste julemad. Bliver der noget tilovers
får I det selvfølgelig med hjem igen.
Foreningen er vært ved kaffen efter maden. Snaps eller vin kan medbringes.
Øl og vand SKAL købes.
Vi håber I vil være med til at lave en mindeværdig julefest.

JULEKALENDERE
Selvom vi nu lige har sneget os ind i december måned vil jeg dog lige
minde Jer om vores julekalendere. Husk at salget af kalenderen er med til af
finansiere vores medlemsblad HJEMSTAVNSLIV Det medlem der
sælger flest kalendere bliver belønnet med vin ved juleafslutningen.
Det er stadig muligt at få kalendere til salg.

DILETTANT
Den 5. Februar skal vi alle til dilettant. Medlemmer af Ringstedegnens
Folkedanserforening laver revyen: EJ BLOT TIL LYSTanlægget.
Humørholdet og deres gæster begynder festen med forestilling kl. 14,00.
Derefter er der kaffe og dans til kl. 18,00.
Aftenholdet og humørholdet har derefter fællesspisning af medbragt mad.
Husk vin og snaps må medbringes, øl og vand SKAL købes.
Aftenholdet og andre der har lyst ser derefter revyen fra kJ. 19,00.
Efter revy og kaffe spiller Midtsjællands Spillemandslaug op til dansen som
John leder. Dagen slutter først ved midnat.

DRONNIN ;NS FØDSELSDAG l(
Den 16. April hvor Vi skal fejre dronning Margrethes 60 års fødselSdag på
Amalienborg Slotsplads er der tilmeldt 40 medlemmer fra Ringstedegnens
Folkedanserforening. Det er meget flot. Tak skal I have.
Vi forventer at der vil blive arrangeret fællestransport denne dag, men I vil
blive orienteret så snart der er noget nyt.

8. APRIL 2000
Den 8. April holder Slagelseegnens Folkedanserforening deres 60 års
jubilæumsfest i Søndermarkshallen i Slagelse.
Festen begynder kl. 15,00 med fællesdans og opvisninger hele
eftermiddagen. Derefter er der fællesspisning og legestue.
Eftermiddagen er gratis mens legestuen koster 50,00 kr. Madkurv kan
medbringes eller der kan bestilles buffet a' 85,00 kr.
Tilmeldingsseddel kommer op efter nytår.

JUBILÆUM I SAKSKØBING
Vi vil prøve at samle os sammen til at vise dem syd for Store strømmen at vi
kan feste og have det rart os her oppe fra. Derfor opfordrer jeg allerede nu
Jer alle sammen til at reservere dagene 11-12-13 august, så vi kan blive
rigtig mange til deres 60 års jubilæumsstævne. Prisen er rimelig 150,00 kr
pr. voksen og 50,00 kr pr. barn.
Nærmere oplysninger og tilme1dingsseddel kommer senere.

GENERALFORSAMLING
Husk at generalforsamlingen den 29. Marts starter med et par stykker
smørrebrød kl. 18,30. Selve generalforsamlingen starter kl. 19,30.
Generalforsamlingen er for alle medlemmer.

DRAGTUDLEJNING
Hvis du har lyst til at deltage ved stævner og opvlsnmger, hvor det
forventes vi danser i folkedragt, og du ikke har nogen selv, er der hjælp at
hente hos dragtudvalget. Man kan enten leje en dragt til en enkelt opvisning
eller leje for hele sæsonen.


