Tilhører:

FOLKEDANSER NYT
NYTTIGE DATOER
10 december
17 december
7 januar
14 januar
23 januar
31 januar
7 marts
31 marts
26 maj
9 juni
24 juni
6 –10 juli
15 august
23 oktober

Fælles juleafslutning
Humørholdets danse og spise guf gilde
Start efter juleferien
Generalforsamling efter lovene
Sangaften Holbergskolen
Diletant
Kursus i specialdanse. Firhøjskolen
Fælles sæsonafslutning
Fællestræning til Skive. Bjergmarkshallen Holbæk
Fællestræning til Skive. Søndermarkshallen Slagelse
Fællestræning til Skive. Frederiksberghallen Sorø
Landsstævne i Skive
Folkedansens dag på Nyvang i Holbæk
DF 75 års jubilæumslegestue, Høng landbrugsskole

18,00
14,30
18,45
19,30
10,00 – 14,00
19,30
19,30
19,30

12,30 – 17,00
18,00 – 23,30

BESTYRELSEN
Formand
Næstformand
Kasserer

Dragtudvalg

Jens-Christian Nielsen
Connie Jensen
Poul Nielsen
John Holst
Anni Frandsen
Aase Hansen
Rita Hansen
Hanne Gravesen

57 67 45 81
57 61 62 56
57 61 30 75
57 61 63 48
57 61 56 74
57 60 02 14
57 61 81 18
55 76 12 98

RINGSTEDEGNENS
FOLKEDANSERFORENING
13. udgave
2003

LEGESTUER
Den 29 oktober holdt humørholdet legestue om eftermiddagen. Det blev til et
perfekt arrangement med mange gæster. Den 8. november var det aftenholdets
tur. Også et godt arrangement. Legestuen blev rigtig sjov, men det var synd der
ikke var fuldt hus.

JULEAFSLUTNING
Igen i år arrangerer vi en gigantisk
fælles juleafslutning for humør – og
aftenholdet.
Vi regner med at skulle spise kl. 18,00, men kom gerne i god tid så vi i
fællesskab kan få salen i Anlægspavillonen pyntet op til jul.
Endelig skal vi jo også have tid til at få lavet vores gigantiske JULEBUFET klar
til kl. 18,00. Det er planen vi skal spise på dette tidspunkt.
JULEMADEN kan vi alle sammen bidrage med. Lav en ret som du ved er et
godt element på et rigtigt julebord. Lav så meget, at du er sikker på at mange
kan smage din favoritret.
MEDBRAGT mad til egen fortæring er også en mulighed. Du skal så kun tage
det med du selv skal spise, men husk at du så ikke også kan tage del i den store
JULEBUFET.
JULELOTTERIET skal heller ikke mangle i år. HVIS du vil støtte vores
forening medbringer du en juledekoration , julekager, nisser eller andet som du
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 10 DECEMBER 2003 KLOKKEN 18,00.

GENERALFORSAMLING
Vores generalforsamling er onsdag den 14 januar 2004 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 hvert år.

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

KAFFEKOPPER
Som det jo nok er alle bekendt samler vi stadig på KAFFEKOPPER fra Gevalia
kaffe. Det er blot at klippe den hvide kop af emballagen og tage den med til
træning. Vi samler lige til midt i januar måned. Humørholdet kan aflevere til Marianne eller Klaus, mens formanden tager imod om
aftenen. Hver kop giver et overskud på 2,00 kr til Vestsjællands Amts
folkedansere. Kan vi samle nok er der mulighed for at få en stor bonus oveni. SÅ
LAD OS SAMLE.

DILETTANT
Den 31. januar opfører dilettantholdet stykket:
GRØNKØBING BANK
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 for at få en god aften sammen med os.
Efter stykket er der kaffebord og legestue indtil midnat. Midtsjællands
Spillemandslaug leverer musikken og John instruerer dansen.
Om søndagen vil der forhåbentlig være mulighed for at gense stykket, da vi
tilbyder det til alle kommunens ældre. Denne dag spiller vi kl. 14,00.

AFSLUTNING AF SÆSONEN
Onsdag den 31. marts 2004 er der fælles sæsonafslutning. Husk allerede nu at
reservere denne aften. Programmet kommer senere.

SANGAFTEN
Den 23. januar er der sangaften på Holbergskolen i Dianalund. Doris Nielsen og
Gert Vallentin kommer og synger for.

