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FOLKEDANSER NYT

23. marts Aflvst træning
6. april Sæsonafslutning kl. 17.30 - 21.45
21. mai D M i Odense
25. mai Humørholdets udflugt (mødes ved anlægspavillonen. ) kl. 13.30
25. iuni Grøn Koncert hos Mogens / Connie.
1. iuni Landsstævnetræning Holbæk kl. 19.30
15. iuni Landsstævnetræning Slagelse kl. 19.30
22. iuni Landsstævnetræning Sorø kl. 19.30
2. iuli H.C.A. - Folkedanserdag / Slagelse
11. - 16. juli Landsstævne i Fredericia
15. iuli Ældrearrangement - Fredericia
14. august Folkedansens dag - Nyvang
18. el. 25.aug. Anlægskoncert
23.- 25. sept. Jubilæum i Skovde

STOFT TIL NÆSTE BLAD BEDES SENDT TIL

RING STED EGNEN S
FOLKEDANSERFORENING

17. udgave
Marts 2005

AaseHansen
Connie Jensen
Poul Nielsen
Kirsten Nielsen
Anni Frandsen
Ulla Larsen
Rita Hansen
Hanne Gravesen

576002 14
5761 62 56
5761 3075
5761 32 19
5761 5674
5761 8230
5761 81 18
5576 1298

Formand
Næstformand
Kasserer
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GENERALFORSAMLING
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Generalforsamlingen d. 12. januar startede med fælles spisning og hygge,
derefter startede vores generalforsamling, med beretning og regnskab.
Formand Jens Christian Nielsen og John Holst modtog ikke genvalg.
Aase Hansen blev valgt som vores nye formand.
Ulla Larsen blev valgt til bestyrelsen i stedet for Aase Hansen og
Kirsten Nielsen blev i stedet for John Holst.
En stor tak skal lyde til de 2 afgåede medlemmer for deres kæmpe
indsats her i foreningen og velkommen til vores nye
bestyrelsesmedlemmer

Landsstævne
Tilmelding til Conni Jensen helst senest d. 16/3 men allersenest d.30/ 3
alt om dette stævne kan læses i Hjemstavnsliv nr. 1

Dilettant.
Lørdag den 29. januar opførte. dilettantholdet stykket: GREVINDEN
GÅR IGEN IGEN
Det blev en rigtig dejlig dag, med alt hvad der hører til af
" folkedanserhygge" kaffebord, sang og dans- der var rigtig mange der
bakkede op' om vores arrangement.Dilettanterne leverede en kæmpe
oplevelse- -stykket var morsomt og med fuld fart på.En stor TAK skal
lyde til alle der deltog i dette både til dem på scenen og bag denne ..
Til legestuen gik det livligt til under John Gravesen og til lystige toner af
vores spillemænd fra Midtsjællands Spillemandslaug.

SÆSONAF SLUTNING
onsdag den 6 april holder vi den helt store afslutningsfest, fælles for
begge hold.
Vi begynder kl. 17.3O med fællesspisning der vil blive serveret =

FORRET HOVEDRET DESSERT OG KAFFE.
det koster 100,00 kr. pr. person
vin må medbringes, øl og vand skal købes, sidste tilmelding 16.marts
se tilmeldingsseddel på opslagstavlen eller ring på tlf 57600214

Anlægskoncert
Vi håber på at kunne deltage i Anlægskoncerterne igen i år, men de
er ikke planlagt endnu.
Vi satser på den 18. eller 25. august.
der var enighed om at vi skulde danse sammen (humørhold og aftenhold )
dvs. fælles danse og danse holdene hver for sig 1.halvleg-2. halvleg er
forbeholdt Midtsjællands Spillemandslaug.
Når det er på plads vil vi kontakte jer og bede om hjælp til disse
meget populære arrangementer.

Fastelavn.
Onsdag den 9. februar holdt Humørholdet fastelavns fest, det var igen
en stor succes, alle havde en pakke med, som noget nyt havde Marianne
og Klaus fundet på at vi skulle danse "BEN-GO" det var virkelig sjovt,
alle hyggede sig enormt, til kaffen som vi selv havde med gav foreningen
fastelavnsboller" tak for det" en STOR TAK til Marianne og Klaus for
jeres altid gode humør og ideer, som helt sikkert er med til at styrke det
sociale samvær, som vi alle sætter så stor pris på

Jubilæum i Skøvde d. 23.-25. september
der er tilmeldingslister på vores opslagstavle- der er 3 muligheder
deltage med opvisning i sort/hvid dragt- deltage i folkedanserdragt-
samt deltagelse uden opvisning. Vi leger bus sammen med Midtsjællands
Spillemandslaug. der vil være udgift til denne og til forplejning på ud og
hjem turen der er privat indkvartering. Vi håber rigtig mange vil deltage
og lave opvisning.

Udflugt d. 25.maj Humørholdet planlægger en udflugt hvor vi drikker
kaffe et hyggeligt sted, vi tager madkurven og danseskoene med og
mødes med Hundested og Frederiksværk folkedanser hvor vi hygger os
sammen et par timer. pris 200,00 kr. pr person sidste tilmelding d.1.maj
skriv jer på listen på opslagstavlen eller ring på tIf 57618118.

Onsdag den 30. marts slutter sæsonen, heller ikke det går stille afpå
Humørholdet, vi pudser lakskoene og stryger de store kjoler, hvorefter
vi går til "GRANDE BAL"


