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Hanne Gravesen
Bakken 6
4700 Næstved FOLKEDANSER NYT

RINGSTEDEGNENS
FOLKEDANSERFORENING7. december. Fælles iuleafslutning KI. 18.00

14. december. Humørholdet vilde iuleafslutning Kl. 14.30
4. januar 2006. Vi starter efter iuleferien
11. januar. Generalforsamling Kl. 18.30
21. ianuar. Opstilling af scene Poul
28. Januar. Dilettant generalprøve KI. 14.00
28. Januar. Fællesspisning, dilettant Og legestue Kl. 17.30 - 23.30
29. januar. Dilettant for pensionister. Kl. 14.00
8. februar Humørholdets legestue. Kl. 14.00

19. udgave
November 2005

STOFT TIL NÆSTE BLAD BEDES SENDT TIL
AASEHANSEN

Formand Aase Hansen 576002 14 1Næstformand Connie Jensen 5761 6256
Kasserer Poul Nielsen 5761 3075

Kirsten Nielsen 5761 32 19
Anni Frandsen 5761 5674
Ulla Larsen 5761 8230
Rita Hansen 57 61 81 18

Dragtudvalg Hanne Gravesen 5576 1298
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Ja så er vi godt i gang med en ny sæson, vi må sige det blev en meget fin opstart.
på Humørholdet med flere nye danser, det er dejligt at se så mange glade dansere
møde op, vi siger rigtig hjertelig velkommen til såvel nye som gamle dansere og
håber i vil befinde jer godt.

Vores opstart på aftenholdet er gået over alt forventning,der er kommet en del
nye medlemmer - og vores nye instruktør Karen Frydenlund klarer opgaven
på bedste vis, vores to faste spillemænd Mogens og Marianne spiller smukt
til vores danse, ud over vores spillemænd møder der altid nogle gæve
spillemænd m/k op fra Midtsjællands Spillemandslaug, så til tider har vi
et helt orkester.
Alle "gamle"folkedansere er med til at hjælpe de nye folkedansere godt på vej,
Dette skal i have TAK for, vi kan jo nok alle huske hvor svært det er at lære
alt dette nye med valse/hopsa! hurretrin og hvordan er det nu lige jeg skal holde
mine hænder og takten skal holdes, ja tungen skal holdes lige i munden, men
jeg syntes i går til den med godt humør, så bliv bare ved med det.

Vores generalforsamling er onsdag den. 11 januar 2006. kl. 18.30
Vi starter med medbragt madkurv.
Foreningen er denne aften vært ved øl og vand til maden.
Kaffe og nybagt kringle kan vi også klare.
Selve generalforsamlingen starter ca. 19.45 men ikke før.

Denne gang er Anni Frandsen og Rita Hansen på valg formand og kasserer
Har I chancen for at slippe af med hvert år.

Mød op på generalforsamlingen og være med til at præge udviklingen
I vores folkedanserforening.

JULEAFSLUTNING.
Igen i år arrangerer vi en gigantisk fælles juleafslutning for Humør - og
aftenholdet.
Vi regner med at skulde spise kl. l ..00 ~en gerne i od tid så vi i
fællesskab, kan for salen pyntet op nl' .
Endelig skål vi også have tid til at få lavet vores store EBUFET
klar til kl. 18.00
JULEMADEN kan vi alle sammen bidrage med la~ en ret som du ved
er et godt element på et rigtig julebord. Lav så meget, at du 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,-;:Jllenhusk at du så ikke 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 vilde være glad for at vinde. Vi bruger gaverne i et stort
julelotteri, jo flere gaver jo flere vinderchancer,.
Sodavand og øl SKAL købes mens vin og snaps ma medbringes.
Foreningen er vært ved aftenkaffen.
Husk det er den 7. december 2005 kl. 18.00

DILETTANT.
Igen i år bliver der spillet dilettant, det er den 28. Januar 2006.
I år vil vi spille en lystfarce der hedder.

Farcen er skrevet af Svend Borg og skulle efter pålidelig kilde
være meget morsom. Kom selv og døm !!
Lørdag den 28 januar kl. 14.00 er der generalprøve med efterfølgende
kaffebord og normal "folkedanserhygge."
kl. 17.30 er der fællesspisning for alle interesserede, hvorefter vi
kl.19.00 overværer forestillingen.
Om aften er der kaffebord og derefter legestue med Karen Frydenlund
som instruktør og musikken leveres af Midtsjællands Spillemandslaug.
Prisen om eftermiddagen er 50.00 kr.og om aften stiger den til 60.00 kr.
For medlemmer der deltager ved generalprøven, er der mulighed for at
deltage i fællesspisningen uden at det koster ekstra.
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OPSTILLING.
For at det er muligt at spille et dilettantstykke i Anlægspavillonen skal vi
bruge en scene, til det er vi meget afhængige af frivillige hænder til at
hjælpe, med opstilling af scenen.
Det vil i år foregå lørdag formiddag den 21. januar.
Poul Nielsen koordinerer denne opstilling, så henvend Jer til ham og
tilbyd jeres hjælp.

Humørholdets legestue den l6.november 2005.
Det var en kanon fest, 94 folkedansere og 9 spillemænd havde fundet vej
Til Anlægspavillonen, de spillede meget smukt til de danse som
Marianne og Klaus instruerede i, kaffebordet med boller og lagkage som var
bagt af vore medlemmer var meget lækkert, ROS til jer, en stor tak til alle for
jeres hjælp.

Aftenholdets legestue den. 19. november 2005.
Det var en god aften, danselysten var stor og stemningen var god
spillemændene spillede rigtig smukt Og Karen instruerede rigtig
flot, og kaffebordet var som sædvanligt lækkert.
Det eneste vi kunne ønske var at der havde været flere gæster.

Folkedansere og spillemænd til jubilæum i
Ringsteds Venskabsby Skøvde.

I weekenden den 23. 24. 25. september drog en busfuld glade folkedansere og
Spillemænd fra Ringstedegnens folkedanserforening og Midtsjællands
Spillemandslaug til 55 års jubilæum ringsteds Venskabsby Skøvde.
Efter en herlig køretur op gennem det svenske landskab hvor vejret gjorde sit til
at det blev ekstra vellykket med spise/kaffe og dansepauser, ankom vi til vores svenske
venner kl. 18,00- vi bliver indkvarteret privat, mange har været her flere gange, så
der var stor gensynsglæde.
Fredag aften gik med hygge hos værtsfamilierne.
Lørdag formiddag var der opvisning i et stort center - hvor Ringstedegnens
Folkedansere lavede en flot opvisning og Midtsjællands Spillemandslaug spillede
Smukt dertil- derefter var det de Skøvde Folkdansgilles tur til at vise hvad de kunne,
også her blev det til en flot opvisning.
Efter omklædning var vi en tur på "bjerget" hvor der var arrangeret konkurrence,
Vi skulle ud på en vandretur i skoven hvor der skulle indsamles diverse ting fra
naturen - på vores tur kom "i forbi en sø hvor der var bespisning - vi fik dejlige
gule ærter med brød til.

Derefter gik turen videre til startstedet hvor vi deltogi endnu en konkurrence inden
vinderne kunne kåres. Her fik vi også kaffe og hjemmebagt kage.
Om aftenen skulle vi til den store fest hvor deres jubilæum skulle fejres -
folkedanserne var i deres fine dragter og spillemændene i deres sortlhvide "uniform".
Deres 55 års dag blev fejret med lækkert ta'selv bord - opvisning - og fælles danse.
Søndag fonniddag hygger hver sig med deres værtsfamilier - mange benytter
lejligheden til at vise os noget af deres flotte natur.
Kl. 14,00 står vi igen på torvet med vores værtsfamilie parate til at tage med bussen
hjem igen.
Det er stadig fint vejr så vi rar også en skøn hjemtur - der bliver holdt pauser
undervejs - Rita havde fødselsdag så hun blev fejret på bedste vis med flere
fødselsdagssange og en lille en. Vi fik også taget pænt afsked med John Gravesen,
Som efter eget ønske, ophørte som leder på vores aftenhold. I bussen på vejen hjem
bliver der fortalt vittigheder sunget sange, så ingen keder sig og får lov at døse hen.
K122,00 var vi atter tilbage i Ringsted efter en meget vellykket tur.

Connie


