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NYTTIGE  DATOER 

12 december  Juleafslutning  

9 januar  Juleferien er slut.  Kom så i gang med at danse.  

16 januar Generalforsamling 18,45 

18 januar Sangaften på Holbergskolen ,  Dianalund 19,30  -  21,30 

1 februar Dragtaften på Stenstrup Museum.  tilm. senest 29.januar 

9 februar 2002 Revy /  dilettant 14,00 – 24,00 

8 marts Kursus i : Prinsesse Alexandrine  Kvadrille 19,00  -  22,00 

3 april Afslutning på sæsonen 19,00  -  22,00 

24 april Pensionistlegestue i Holbæk 12,30   -  17,00 

4 maj Amtets forårslegestue i Anlægspavilionen 18,00  -  24,00 

31/5 – 2/6 Orøstævne  

4 juni Fællestræning til landsstævne,  Ringsted  

10 juni Fællestræning til landsstævne,  Holbæk  

19 juni Fællestræning til landsstævne,  slagelse  

8  -  13 juli Landsstævne i Silkeborg  

17 – 18 august Folkedansens dag på Nyvang  

   

   

   

   

   

 

BESTYRELSEN 
Formand Jens-Christian Nielsen 57 67 45 81 

Næstformand Connie Jensen 57 61 62 56 

Kasserer Poul Nielsen 57 61 30 75 

 John Holst 57 61 63 48 

 Anni Frandsen 57 61 56 74 

 Børge Steen 57 61 69 38 

 Rita Hansen 57 61 81 18 

Dragtudvalg Hanne Gravesen 55 76 12 98 
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JULEAFSLUTNING 
I år arrangerer vi en gigantisk   fælles juleafslutning for humør – og aftenholdet. 

Humørholdet danser som normalt om onsdagen, men kommer selvfølgelig til 

aftenfesten kl. 18,30. Eller gerne lidt før, så vi kan få stillet borde op og rigtig få 

pyntet til julestemning. 

Aftenholdet kommer også lidt før kl. 18,30 og hjælper med julestemningen. 

Endelig skal vi jo også have tid til at få lavet vores store gigantiske julebuffet 

klar til kl. 18,30.  Det er planen vi skal spise på dette tidspunkt. 

JULEMADEN skal vi alle sammen bidrage med. Lav en ret som du ved er et 

godt bud på et rigtigt julebord. Lav  så meget at du er sikker på at mange kan 

smage din favoritret.  

JULELOTTERIET skal heller ikke mangle i år. HVIS I vil støtte Jeres forening 

medbringer I en juledekoration , julekager, nisser eller andet som I selv ville 

være glade for at vinde.  Vi bruger gaverne i  et gigantisk julelotteri.  Jo flere 

gaver jo flere vinderchancer. 

Sodavand og øl SKAL købes mens vin og snaps må medbringes. Foreningen er 

vært ved aftenkaffen 

HUSK  DET  ER  DEN  12  DECEMBER  2001  KLOKKEN  CA. 18,15. 

 

GENERALFORSAMLING 
Vores generalforsamling er onsdag den 16 januar 2002  klokken 18,45. 

Vi starter med medbragt madkurv.  

Foreningen er denne aften vært ved øl og vand til maden. 

Kaffen og kagen kan vi også klare. 

Selve generalforsamlingen starter ca. kl. 19.45, 

  men ikke før. 

Denne gang er Rita  Hansen,   og Anni Frandsen  på valg.  

Formand og kasserer har I chancen for at slippe af med hver år. 

 

I år vil vi efter generalforsamlingen holde en rask lille auktion over en del af de 

gaver og andre effekter, som foreningen har modtaget igennem alle de mange år 

den har eksisteret.  HUSK rigeligt med penge. 

 

MØD op på generalforsamlingen og vær med til at præge udviklingen i vores 

folkedanserforening. 

SØNDERJYSK LEGESTUE 
Den 10. november havde vi en helt fantastisk god oplevelse for foreningens 

medlemmer og rigtig mange gæster langvejs fra. 

Lone Schmidt fra Padborg leverede virkelig den gode oplevelse og stemning som 

vi håbede på, da vi besluttede at invitere hende på besøg hos os. En helt igennem 

dejlig aften med en hyggelig fællesspisning.  Herunder havde vi den glæde at 

være med til at fejre, at Boris blev udnævnt til æresmedlem af Midtsjællands 

Spillemandslaug.  

Endnu engang tillykke Boris, det er velfortjent. 

 

DILETTANT 
Den 9. februar opfører dilettantholdet stykket: 

KONKURS OG DYRE DRÅBER 

Første opførelse er klokken 14,00 for Humørholdet og deres gæster. Efter 

stykket er der kaffebord med kage.  Styrket efter dette er der legestue indtil 

klokken 18,00, hvor der er fællesspisning for Humørholdet og Aftenholdet. 

Klokken 19,00 opføres stykket så igen for Aftenholdet og de gæster fra andre 

foreninger som plejer at komme og få en god aften sammen med os. 

Efter stykket er der kaffebord og legestue indtil midnat. Midtsjællands 

Spillemandslaug  leverer musikken og John instruerer dansen. 
 

AFSLUTNING AF SÆSONEN 
Den 3. april er der afslutning på denne dansesæson og vi vil prøve noget ganske 

nyt. 

Begge hold har nu øvet en hel lang sæson og det kunne være sjovt at vise noget 

af det for andre. Vi regner derfor med, at begge hold laver en opvisning for det 

andet hold. Vi har jo alligevel forberedt nogle danse til når vi laver opvisning ude 

i  ”byen”. 

Efter opvisningerne hygger vi os med lidt ost, pølser og vin.  Ikke et helt måltid, 

men en lille godbid til  lækkersulten. Det er heller ikke ukendt, at et enkelt glas 

vin kan højne stemningen. Det får vi brug for. 

Aftenen skulle nemlig gerne slutte med en dans vi alle kender. 

 Nemlig Les Lanciers. Begge hold prøver den jo ind imellem. 

Herefter skulle vi gerne kunne ønske hinanden en  god sommer og på gensyn. 


