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NYTTIGE  DATOER 

5 januar 2005 Vi starter efter juleferien  

12 januar  Generalforsamling 18,30 – 21,30 

19 januar Humørholdets legestue 14,00 

22 januar Opstilling af scene Poul 

22 januar Statusoptælling Poul 

29 januar Dilettant generalprøve 14,00   

29 januar Fællesspisning og dilettant og legestue 17,30 – 23,30 

6 april Sæsonafslutning 18,00 – 22,00 

11-16 juli Landsstævne i Fredericia  

23 – 25 septem Jubilæum i Skövde  

   

   

   

  

 

 

 

   

   

 

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 

 Aase Hansen 57 60 02 14 

 Rita Hansen 57 61 81 18 

Dragtudvalg Hanne Gravesen 55 76 12 98 
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JULEAFSLUTNINGEN  

Som sædvanlig blev det er rigtig hyggelig aften da vi den  8. december havde 

indkaldt til fælles juleafslutning. Julemaden og julehumøret fejlede ikke noget, så 

der blev flittigt danset om juletræet. Der skal være en stor tak til alle de 

medlemmer som bragte gaver med til vores store amerikanske lotteri. Der var 

rigtig mange gode gaver at vinde. 
 

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. 

 

John Holst og Jens-Christian Nielsen  modtager ikke genvalg. 

 

MØD op på generalforsamlingen og vær med til at præge udviklingen 

i Jeres folkedanserforening. 
 

STATUS 
Lørdag den 22. januar 2005 er også den dag hvor vi har lovet  

JEM OG FIX i Ringsted at hjælpe med deres statusoptælling. Vi har hjulpet 2 

gange før og det har været til forretningens meget store tilfredshed. Det er 

samtidig en eftermiddag hvor vi snakker og hygger os i hinandens selskab (og 

arbejder hårdt). Samtidig får foreningen et kærkomment tilskud kassen. 

Kassereren smiler altid så glad når vi er færdige. 

Vi påregner at starte midt  på eftermiddagen og fortsætte til vi er færdige. Det er 

vi først på aftenen. Mad og drikke bliver vi beværtet med undervejs. 

Så har du nogle timer ledige denne dag, så kom og hjælp din forenings økonomi 

til at få det lidt bedre. 

Hvis du kan hjælpe så snak med Poul Nielsen 

 

JUBILÆUM 

Vi har fået en  dejlig julehilsen fra vores venskabsforening i Skövde i Sverige.  

Heri er der en foreløbig invitation til deres 55 års jubilæum i 2005.  

Så det er måske værd at overveje om I ikke skal reservere dage 23 – 25 

september 2005. Nærmere indbydelse kommer senere.  MEN GLÆD JER. 
 

DILETTANT  
BEMÆRK den ændrede dato for årets dilettantforestilling.  

Det er altså DEN 29 januar 2005 og ikke som fejlagtigt skrevet  i februar. 

I år vil vi spille en lystfarce der hedder: 

GREVINDEN GÅR IGEN  -  IGEN 

Farcen er skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen og skulle  efter hvad pålidelig kilde 

fremfører være meget morsom.  Kom selv og døm!! 

Lørdag den 29 januar klokken 14,00 er der generalprøve med efterfølgende 

kaffebord og normal ”folkedanserhygge”. 

Klokken 17,30 er der fællesspisning for alle interesserede,  hvorefter vi klokken 

19,00 overværer forestillingen.  

Om aftenen er der kaffebord og derefter legestue med John Gravesen som leder 

og som vanligt leveres musikken af: 

Midtsjællands Spillemandslaug 

Prisen om eftermiddagen er 50,00 kr. og om aftenen stiger den til 60,00 kr. 

For medlemmer der deltager ved generalprøven, er der mulighed for at deltage i 

fællesspisningen om aftenen uden at det koster ekstra. 
 

OPSTILLING 
For at det er muligt at spille et dillettantstykke i Anlægspavillonen er vi meget 

afhængige af frivilige hænder til at hjælpe med opstilling af scenen. Det vil i år 

foregå lørdag formiddag den 22. januar. 

Poul Nielsen koordinerer denne opstilling, så henvend Jer til ham og tilbyd jeres 

hjælp. 
 

SÆSONAFSLUTNING 

Sæsonafslutningen den 6. april er endnu ikke blevet planlagt, så vi er i 

bestyrelsen meget interesserede i at få netop DIN gode ide til, hvordan det kan 

gøres i år. 


