
John Gravesen
Bakken 6
4700 Næstved

NYTTIGE DATOER.
22. marts Dans for børn i anlægspavillonen Kl. 16.30
29. marts Humørholdets afslutning Kl. 14.30
5. april Fællesafslutningsfest· Kl. 17.30
27. mai Bvfest '. ?
10. iuni Humørholdets udfluJtt til Bakken ~.. ". Kl.ca 12.00
17. juni Grøn koncert Kl.9.30
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STOFT TIL NÆSTE BLAD BEDES SENDT TIL
AASEHANSEN

Formand
Næstformand
Kasserer

Aase Hansen
Connie Jensen
Poul Nielsen
Kirsten Nielsen
Torben Hansen
Ulla Larsen
Rita Hansen
Hanne Gravesen

576002 14
5761 6256
5761 3075
57613219
5761 5623
5761 8230
57 61 81 18
5576 1298

FOLKEDANSER NYT
RINGSTEDEGNENS

FOLKEDANSERFORENING
20. udgave
Marts 2006.



Gen~c l~orsam1ing \

Generalforsamlingen d. ll. januar startede med fællesspisning og hygge,
derefter begyndte generalforsamlingen, med beretning og regnskab.
Formand og Kasserer modtog genvalg, Anni Frandsen ønskede ikke genvalg,
som ny kom Torben Hansen, en stor tak til Anni for din indsats i foreningen,
og velkommen til Torben.
Anni vil gerne fortsætte med at samle minder og fører vores scrap-bog videre,
tak for det Anni.

Dilettant
Lørdag d.28 januar opførte dilettantholdet stykket''Når vi kvinder først ta'r fat."
Det var en stor succes, skuespillerne havde virkelig lagt alle kræfter i og med så
veloplagt et publikum som der var, kunne det kun blive en succes, en stor tak til
alle. Det efterfølgende kaffebord med boller og lagkage var jo som altid lækkert.
derefter var det Karens tur til at sætte gang i dansen, vi må nok sige det gik
lystigt til, spillemændene fra Midtsjællands Spillemandslaug gjorde deres til at
der var sus i skørterne, en rigtig god aften.

Humørholdets legestue
Onsdag d.8 februar holdt Humørholdet legestue, som noget nyt begyndte vi med
fællesspisning kl. 12,30 det var en stor succes, dansen begyndte kl. 14,00 med
Marianne og Klaus som instruktør, det gik lystigt til, vores to dejlige instruktør
har jo altid godt humør og gode ideer, som de deler ud af, vores spille-MJK fik
hjælp af nogle af vores gæsters spille-MJK som de havde taget med, jeg må nok
sige de spillede rigtigt smukt, det er jo rigtig dejligt med mange spille-MJK,
kaffebord med boller og lagkage var der også, tak til jer alle for jeres
hjælpsomhed I var med til at gøre det til en god dag.

børn elsker at danse og lege, Forældre og Bedsteforældre elsker at se
deres børn og børnebørn udfolde sig,det vil der være god mulighed for at
opleve og deltage i Onsdag d. 22 marts kl. 16,30 i anlægspavillonen.
Klaus Bolø og Marianne PiiI vil undervise /lege med børnene og de
voksne der har lyst til at være med, Marianne Hansen vil spille til danse
og lege, kom og få en god oplevelse omkring folkedans og de glæder det
kan bringe. Det er gratis at deltage

Onsdag d.S.april holder vi den helt store afslutningsfest, fælles for begge
hold.
Vi begynder kl.17,30 med fællesspisning, i år vil vi prøve en ny meny
bestående af: Forret og Buffet i pausen serveres Kaffe og Kage, alt dette
får man for 100,00 kr. pr. person, vin må medbringes øl og vand skal
købes. TILMELDING SENEST D.29. marts. se tilmeldingsseddel
på opslagstavlen eller ring på tlf. 57613075
NB. medbring tallerken og bestik
Vi håber at rigtig mange vil være med til at gøre vores afslutning til en
rigtig god - hyggelig - festlig og fornøjelig aften, har du nogle gode
venner og naboer, som du kunne have lyst til at tage med, er de meget
velkommen, prisen for dem er også kun 100,00 kr. pr. person

Dansesæsonen er jo ved at være slut nu, det har været en rigtig god
sæson og vi mødes til en ny sæson til september, vi satser på at starte
d.6. september, men alt afhænger af om lokalerne er ledige, men på
gensyn til september.

Udflugt d.lOjuni
Humørholdet planlægger en udflugt til bakken d.IO. juni, vi drikker kaffe
et hyggeligt sted, vi tager madkurven med og finder et godt sted hvor vi
kan spise, turen koster 200,00kr. pr. person. Tilmelding senest d.20. maj.
skriv jer på listen på opslagstavlen, eller ring til Rita på tlf.57618118 eller
til Ulla på tlf.57618230
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Træningsafien:

Det er dejligt at se hvilkendanselyst der er til vores træningsafiener, det skal
"gamle" som nyemedlemmerhave tak for - intet ville fungerer hvis i ikkemødte
op medjeres gode humør.
Karen har en masse på programmet så meget at hun ind imellemglemmerat vi
skal have vores velfortjentepause hvor vi kan få opretholdt "væskebalancen".
Lige nu lærer vi at danse LES Lancier - det fornemmerjeg, at vi har det rigtig
godt med, og har det sjovt ude i vores kvadriller,
Karen har også lavet et opvisningsprogramsom vi startede på at øve sidste gang,
det skal bruges til vores afslutningsfest og hvis vi i sommerensløb skal ud og
danse til opvisningeller til festlige lejligheder.
En anden væsentligting er, at vi har nogle "knaldhamrende"gode spillemænd,
som spiller rigtigt smukt for os. Mogens og Marianne spiller fast for os, men der
er altid 3-4 ekstra spillemændMIK.

Midtsjællands Spillemandslaugstiller op til" Er scenendin"
De har forespurgt om vi vil deltagemed l kvadrille, opvisningenforegår i dragt.
Det bliver lørdag den 27. maj et sted mellemkl. 13,00 til kl. 19,00, men
nærmere om dette senere.

Humørholdet er blevet spurgt om de vil optræde på "Er Scenen Din"
til byfesten d.27.maj 2006
så for at lave noget PR for vores forening regner vi med at stille med
2 kvadrille vi satser på at det kan blive lørdag et sted mellem kl. 13,00
og 17,00 vi deltog også sidste år ,det var en god eftermiddag bortset fra
det stormede en halv pelikan.

"Grøn Koncert" Bygvangen 3 Næsby Strand.

Hvis du har lyst til at deltage i vores "Grønne Koncert" er du meget
velkommen - du kan vælge at komme på det tidspunkt der passer dig
bedst - eller kom fra morgenstunden og bliv til næste dag.
Hvis du skal overnatte medbring selv telt/camp let/campingvogn, vi har en
tom grund hvor du kan slå dig ned.
Hvis du skal overnatte medbring selv telt/camplet/campingvogn, vi har en
tom grund hvor du kan slå dig ned.
Medbring selv alt til en weekendtur dvs. bord-stole-bestik- forplejning -
dog kan der købes ØL OG VAND - KAFFE OG
HJEMMEBAGT KAGE til rimelige penge. Disse penge går til vores
børnebørn og niece der står i boden.
Dagens program:
De første gæster/spillemænd plejer at komme kl. 9,30.
Frokost kl. 12,15 (Husk medbragt mad)
Koncerttid kl. 14,00 Lauget spiller noget god musik for alle

fremmødte.
Imellem kl. 14,00 - 15,30 sælges der kaffe og kage.
"Grillerne" startes op kl. 17,00 hvis du vil grille husk selv at medbringe
råvarerne, ellers medbring anden aftensmad.
Det kan være vi er så heldige at der er en eller måske flere
folkedanseledere til stede, der vil hjælpe os lidt med noget dans i det
grønne.
Vi sætter 2 store telte op, så selvom der skulle indfinde sig en lille byge så
kan vi sidde i tørvejr.
Men SOLEN skinner ALTID til vores "GRØNNE KONCERT"



Program for afslutningsfesten
5. apri12006

Velkommen til:
Munter samvær og kaffebord

Dans med smil og latter


