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12 december  Juleafslutning  

16 januar Generalforsamling  

9 februar 2002 Revy /  dilettant  

   

   

   

   

 

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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SÆSONSTART 
Så er endnu en sæson kommet godt fra start, hvis vi ser på det dansemæssige.  

Både Humørholdet og aftenholdet har fået nye medlemmer, så vi er flere dansere 

end sidste sæson. Det er dejligt. 

Vi håber den uro der blev omkring Humørholdets start vil blive glemt meget 

hurtigt, men det er uheldigt når der bliver rettet på tidligere udmeldinger. Vi 

håber alle på en god danseglad sæson for begge hold. 

 

DØDSFALD 
Aftenholdet har haft den store sorg at vores harmonikaspiller Maja Jakobsen 

døde torsdag den 17 september. Majas blev kun 44 år og hendes død var helt 

uventet. Mange gode tanker må sendes til hendes mand Poul Erik og deres to 

piger.   Æret være Majas minde. 

 

JUBILÆUM 
Ringstedegnens Folkedanserforening fejrer sit 65 års jubilæum den 18 – 20 

oktober. Som sædvanligt når vi fejrer jubilæum har vi indbudt vores 

venskabsforeninger i Skövde og Hildesheim til at komme og være med til at fejre 

dagen. Det sker også i år, hvor der kommer 24 gæster fra Skövde og 13 fra 

Hildesheim. 

 

LIDT PRAKTISK 
Ved opvisningen på Sporvejsmuseet er der gratis adgang for vores udenlandske 

gæster og for vores egne dansere, der skal danse opvisning. For Humørholdet er 

det den sædvanlige påklædning med mørke  bukser eller nederdel og hvid bluse. 

For aftenholdet er det folkedragt. Vores spillemænd kommer også gratis ind. 

Andre medlemmer der gerne vil se opvisningen må betale entre. 

Ved spisningen på Golfrestauranten spiser vores gæster og deres værter gratis, 

mens alle andre der har lyst til at spise med, må tilmelde sig til spisningen der 

koster 60,00 kr. Menuen er pastasalat med kylling og dertil en øl eller vand efter 

eget ønske. 

Menuen ved festmiddagen er helstegt pattegris med salat. Vores gæster spiser 

gratis,  mens adgangskortet for vores egne medlemmer er en skål salat eller 

kartoffelsalat / flødekartofler til mindst 15 personer.  

Det er nødvendigt at tilmelde sig til aftenspisningen for at komme med. Den 

senere legestue er gratis for medlemmer. Gæster udefra må betale 110 kr. for 

spisning og legestue eller 50 kr. for legestuen med kaffebord. 

 

JUBILÆUMSPROGRAM 
Fredag 18-10 19,00 Værtsfamilierne møder deres gæster i 

Anlægspavillonen. 

Der bliver arrangeret fælles spisning for værter 

og gæster 

  Aften hygge i de små hjem. 

Lørdag 19-10 10,00 Vores gæster og deres værtsfamilier modtages på 

rådhuset. 

  Sightseeing og indkøb i byen. 

 12,30 Det er sidste chance for at nå at komme til tiden 

ved Sporvejsmuseet på Skjoldenæsholm. 

 12,45 Der bliver givet opvisning af svenske folkedanse, 

tyske folkedanse, Humørholdets- og aftenholdets 

medlemmer. Alle danser i dragt.  

 13,30 Der er spisning for alle tilmeldte på Golf 

restauranten, der ligger lige ved siden af museet. 

 14,30 Vi danser endnu en opvisning ligesom om 

formiddagen. 

  Resten af eftermiddagen er til fri disposition 

 18,00 Festmiddag og legestue i Anlægspavillonen. 

Kaffebord og opvisning af herskabsdanse. 

 24,00 Legestuen slutter. 

Søndag 20-10 14,00 Vi mødes i Anlægspavillonen for at tage afsked 

med vores gæster. 

  

 NORDLEK 2003 
Nordlek 2003 i Næstved er lige om hjørnet.  Da det forestående stævne 

forventer mellem 5- 7000 deltagere  bliver der behov for en hel masse 

medhjælpere. Derfor er det også dit ansvar som foreningsmedlem at hjælpe med 

til at få det bedste ud af stævnet. Tilmeld dig derfor som hjælper. Der er mange 

muligheder. Se vedlagte tilmeldingsliste. 


