Tilhører:

FOLKEDANSER NYT
RINGSTEDEGNENS
FOLKEDANSERFORENING

NYTTIGE DATOER
18 september
22 september
22 september
10 oktober
17 oktober
23 oktober
23 oktober
27 oktober
29 oktober
31 oktober
8 december
15 december
5 januar 2005
12 januar
26 januar
5 februar
6 april
11-16 juli

Humørholdet PR dans på Torvet
Sæsonstart Humørholdet
Sæsonstart aftenholdet
Københavns ældreudvalg legestue i Anlægspavillonen
Dansekursus for ældrehold, Ugerløse skole
Jubilæumslegestue for ældre, Høng Landbrugsskole
Jubilæumslegestue, Høng Landbrugsskole
Humørholdet legestue, Anlægspavillonen
Aftenholdet legestue, Anlægspavillonen
Trinkursus, Holbergskolen
Fælles juleafslutning
Humørholdets vilde juleafslutning
Vi starter efter juleferien
Generalforsamling
Humørholdet legestue, Anlægspavillonen
Diletant,
Sæsonafslutning
Landsstævne i Fredericia

11,00
14,30
19,30
12,00 – ca 16,00
10,00 – 14,30
12,30 – 17,00
18,00 – 23,30
14,00 – 17,00
18,00 – 23,30
10,00 – 14,30
18,00 – 22,00
14,30 - ???
18,30 – 21,30
14,00 – 17,00
18,00 – 22,00

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

15. udgave
2004

SÆSONSRART
Den 22. september starter begge vores hold ny sæson.
Klokken 14,30 er det Humørholdet under ledelse af Marianne Piil og Klaus
Bolø der lægger for. Marianne Hansen og Ivar Bertelsen spiller, så alt er ved det
gamle!!
Klokken 19,30 skal voksenholdet i gang under ledelse af John Gravesen. Her er
der til gengæld nyheder, idet Mogens Jensen og Marianne Hansen er vores faste
spillemænd.
HUSK at medbringe kaffe.

UDFLUGT
Den 12. juni havde Midtsjællands Spillemandslaug inviteret aftenholdet med på
20 års jubilæumsudflugt. Efter et besøg på Jernbanemuseet i Odense begav vi os
til Den Fynske Landsby, hvor vi spiste og hyggede os indtil spillemændene gav
koncert i folden. Vi gav en dejlig opvisning og alle havde en god eftermiddag.
Tak for turen spillemænd.

LEGESTUER
Den 27. oktober holder humørholdet legestue i Anlægspavillonen kl. 14,00.
Der inviteret gæster fra nær og fjern, så kom og få en god eftermiddag.
FREDAG den 29. oktober er det aftenholdets tur til at holde legestue. Vi starter
med fællesspisning af medbragt mad, hvorefter Midtsjællands Spillemandslaug
spiller, mens John Gravesen leder dansen. Vi prøver at flytte til fredag aften, så
lørdagen kan nydes i familiens skød.

75 ÅRS JUBILÆUM
Den 20. oktober fejrer landsforeningen Danske Folkedansere sit 75 års jubilæum
med en reception i Idrættens hus for særligt indbudte. Denne dag overrækkes
prins Henrik en Fanø mandsdragt der passer til dronningens dragt.
Den 23. oktober fejres dagen over hele landet. I Ringsted vil der blive opvisning
i Centeret. Amtet står for denne opvisning.
Klokken 12,30 er der ældrelegestue med fællesspisning af medbragt mad. .
Klokken 18,00 er det for voksenholdene. Her er der mulighed for at bestille en
buffet eller selv at medbring mad. Legestuerne arrangeres af amtet og det foregår
på Høng Landbrugsskole. Nærmere om tilmelding senere.

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 glad 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 8. DECEMBER 2004 KLOKKEN 18,00.

GENERALFORSAMLING
Vores generalforsamling er onsdag den 12. januar 2005 klokken 18,30.
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 Aase Hansen, John Holst og Connie Jensen 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.

