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30. aUlrust Ugerløse fritidscenter generalforsamling Kl. 19.00
13. seotember Sæsonstart Humørholdet i Anlægsoavillonen Kl. 14.30
13. seDtember Sæsonstart Aftenholdet i Anlægsoavillonen Kl. 19.30
16.seDtember P.R. Dans DåLille torv OgNv torv Kl. 11.00
20 Og 27 seot. danser Humørholdet på Sdr. Parkskolen Kl. 15.30
20 Og 27 seot. danser Aftenholdet oå Sdr. Parkskolen Kl. 19.30
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STOFf TIL NÆSTE BLAD BEDES SENDT TIL
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Aase Hansen
Connie Jensen
Poul Nielsen
Kirsten Nielsen
Torben Hansen
Ulla Larsen
Rita Hansen
Hanne Gravesen

576002 14
5761 6256
5761 3075
5761 32 19
5761 5623
5761 8230
5761 81 18
5576 1298
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Endnu en dejlig varm sommer, er ved at blive til efterår
og vi er klar til en ny sæson som starter
den 13. september,
kl. 14.30 er Humørholdet klar til start med instruktør og
spillem/k som sidste sæson, nemlig Marianne og Klaus
Marianne og Iver.
De næste to gange, nemlig den 20 og 27 september
danser vi på Sdr.Parkskolen fra kl. 15.30 til 17.30

Ekstraordinær generalforsamling / % årsmøde

KI. 19.30 er aftenholdet på banen, her er instruktør og
spillem/k også som sidste sæson, nemlig Karen,
Marianne og Mogens.
aften holdet danser også på Sdr. Parkskolen
den 20 og 27 september kl. 19.30
Vi siger velkommen til alle og håber på en god sæson.

den 30 august 2006 afholder Vestsjællands Amt
generalforsamling og % årsmøde på Ugerløse
fritidscenter alle er velkommen husk kaffe og sangbog.

Jubilæum
Ringstedsegnens folkedanserforening kan den
29 september 2007 fejre 70 års jubilæum der inviteres
gæster fra Sverige Norge og Tyskland.
Mere om dette på et senere tidspunkt.

Mærkedage.
Vi i bestyrelsen har været lidt i tvivl omkring
medlemmernes
runde fødselsdage. da vi fra foreningen gerne vil ønske
jer tillykke, med en hilsen i Weekend avisen, men vi har
erfaret .
at nogen ikke ønsker denne offentliggørelse af deres
fødselsdag,
det vil vi selvfølgelig respekter, blot vil vi bede jer om at
meddele det til vores kasser Poul Nielsen, ligeledes vil vi
være meget taknemmelige, hvis i vil meddele os hvis der
er nogen der skal Giftes eller har Sølv eller Guldbryllup
og andre mærkedage hvor vi kan glæde de mennesker
med en lille opmuntring.

Pris for en hel sæson 500,00 kr.
Betales i Oktober/ Januar.
De første dansegange er " gratis"
Ringstedegnens folkedanserforening
er medlem af Landsforeningen Danske folkedansere.
Ved dette medlemskab modtager du medlemsbladet
"Trin & Toner' 11 gange om året samt tilbud om at
deltage i bl.a. kurser, træf og højskolekurser
landstævne m.m.


