
John Gravesen
Bakken 6
4700 Næstved

FOLKEDANSER NYT
RING STED EGNEN S

FOLKEDANSERFORENING21. september Træning til Skovde iAnlægspavillonen kl. 19.30
23 - 25. sept. Jubilæum i Skovde
28 september Sæsonstart Humørholdet iAnlægspavillonen kl. 14.30
28 september Sæsonstart Aftenholdet iAnlægsoavillonen kl. 19-.30
22 oktober Vestsjællands amt ældre legestue Svallerup forsamlingshus kl. 13.00 - 17.00
22 oktober Vestsjællands amt voksen legestue Svallerup forsamlingshus kJ. 18.00 - 23.30
3 oktober Tølløse Centralskole Gitte Nødskov (nv struktur) kl. ?
16 november Humørholdets legestue i Anlægspavillonen kJ. 14.00 -17.00
19 november Mtenholdets legestue iAnlægspavillonen kJ. 18.00 - 23.30

,

STOFT TIL NÆSTE BLAD BEDES SENDT TIL
AASEHANSEN

18. udgave
September

Formand Aase Hansen 576002 14
Næstformand Connie Jensen 5761 6256
Kasserer Poul Nielsen 5761 3075

Kirsten Nielsen 5761 32 19
Anni Frandsen 5761 5674
Ulla Larsen 5761 8230
Rita Hansen 57618118

Dragtudvalg Hanne Gravesen 5576 1298
/

/



Så er sommeren gået på hæld og vi er klar til en ny
sæson som starter 28 september.
kl. 14.30 er Humørholdet klar til start med instruktør
og spillemænd som sidste sæson nemlig
Marianne Piil og Klaus Bolø som instruktør.
Marianne Hansen og Iver Bertelsen som spillemænd.

kl. 19.30 er aftenholdet på banen, her er der en ændring,
vi har filet ny instruktør som er Karen Frydenlund,
spillemændene er vores faste, Mogens Jensen og
Marianne Hansen.
Vi siger velkommen til alle og håber på en god sæson.

Den 23. 24. og 25. september skal vi til jubilæum i Sverige
vi skal være i hyggeligt samvær med Midtsjællands Spillemandslaug.
Vi bliver en busfuld glade folkedansere og spillemænd MIK der
drager afsted fredag formiddag. Der skal påregnes en omkostning
på ca. kr. 350,00 pr. person samt forplejning ud og hjem, der vil være
øl og vand med i bussen.
Vi skal øve os inden turen så derfor ses vi onsdag d. 21 september
kl.19.30 i Anlægspavillonen.

Hilsen Connie.
Jeg sender brev til samtlige deltagere ang.opsamlingssteder
(Benløse - Ringsted) og tidspunkt for udrejse.

Landsstævne.
Ringstedegnens folkedanserforening deltog i landsstævnet
d. 11 - 16 juli, hvor 1,600 folkedanser og spillemænd havde,
indtaget byen, heraf ca. 100 fra Vestsjællands Amt.
Borgmesteren bød velkommen kl. 13.00 og erklærede
stævnet for åben, derefter dansede folkedanserne i deres
flotte dragter, under den bagende sol, efter dansen var der
møde i Kastellet hvor vi fik en times" undervisning"
i fæstningsbyens historie, alle var stadig i dragter og fanebærerne
skulle stå ret med deres faner ( en varm omgang) jeg har fået
oplyst at samaritterne udskænkede 320 liter vand denne eftermiddag.
Det var lidt fra åbningen der var jo mange andre indslag de næste dage,
bl.a. førte vores nye amtsleder Bente os igennem en flot opvisning hvor
temaet var dyr, spillemænd fra Vestsjællands Amt hjalp med at holde
takten. Tiden flyver af sted og pludselig var ugen gået, ved slutningen
blev der budt på opvisning for dette års sølv og guldvindere til DM i
folkedans, det var en kæmpe oplevelse at se disse dygtige dansere.

hilsen Connie
tak til Connie for det flotte referat, vi har desværre været nød til at
forkorte dit brev på grund af pladsmangel.

hilsen Aase Hansen

Vi siger mange tak til dig John for de år du har været
hos os, du har været en god og trofast instruktør på
vores aftenhold, det siger vi dig tak for, du er altid
velkommen til at kikke ind, hvis din vej falder forbi.

mange hilsner fra
Ringstedegnens Folkedanserforening

Samtidig siger vi hjertelig velkommen til vores
nye instruktør Karen Frydenlund, vi håber du vil blive
glad for at arbejde i vores forening og at du vil føle
dig godt tilpas sammen med vores danser.

hilsen og velkommen
Ringstedegnens Folkedanserforening


