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15. november Humørholdets legestue Kl.12,30 -17,00
18. november Aftenholdets legestue Kl. 18,00
13. december Humørholdets juleafslutning Kl. 14,30 - 16,30
13. december Fælles juleafslutning Kl. 18,00
10. januar 2007 Generalforsamling Kl. 18,30
27. januar 2007 Dilettant Kl. 14,00
27. januar 2007 Dilettant Kl.17,30
4. april 2007 Fællesafslutningsfest KL.17,30

2.3. 4. nov. 2007 70 års Jubilæum
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SÆSON;:, ART.
Ja så er vi godt i gang med sæson 2006 - 2007 begge hold med flere nye
dansere, et rigtigt STORT velkommen skal lyde til jer, vi håber I vil
befinde jer godt i vores forening, vi siger også et STORT velkommen til
alle vores" gamle" dansere og vi ved at I vil tage godt imod vores nye
dansere.
Igen i denne sæson er det på Humørholdet vores trofaste Marianne og
Klaus der er instruktør, sammen med vores ligeså trofaste spillemænd m/k
Marianne og Iver som ofte får hjælp af Keld og Alfred, har Humørholdet
en god eftermiddag, med mange glade dansere.
På aftenholdet er det igen Karen der sætter gang i danserne sammen de
trofaste spillemænd m/k Marianne og Mogens der får hjælp af flere andre
spillemænd m/k så alle får en god aften.

LEGESTUE.
Onsdag d.15. nov.kl.12,30 til kl. 17,00 holder Humørholdet legestue, vi
begynder kl.12,30 med fællesspisning af medbragt mad, øl og vand skal
købes snaps må medbringes, kl. 14;00 begynder dansen, ca. kl;l5,00 er der
kaffebord med boller og lagkage, derefter danser vi til kl. 17,00.

Lørdag d. 18. nov.kl.18,00 holder Aftenholdet legestue, vi begynder
kl. 18,00 med fællesspisning af medbragt mad, øl og vand skal købes,
snaps må medbringes, kl.19,30 begynder dansen, ca. kl. 21,00 er der
kaffebord med boller og lagkage, derefter fortsætter dansen.

JULEAFSLUTNING.
Vi arrangerer igen i år en fælles juleafslutning for Humør og Aftenholdet,
vi spiser kl. 18,00 men kom i god tid, så vi kan være sammen om at
pynte salen op til jul. Endelig skal vi også. have tid til at lave vores store
JULEBUFET klar til kl. 18,00.
JULEMADEN kan vi alle bidrage med laven ret som du ved hører julen
til, lav så meget at du er sikker på andre kan smage din favoritret.
MEDBRAGT mad til egen fortæring er også en mulighed. du skal så kun
tage med til dig selv, men husk at du så ikke kan tage del i den store
julebufet.

VAND og ØL skal købes, SNAPS og VIN må medbringes
Foreningen er vært ved aftenkaffen.
Husk det er den 13. december 2006 kl. 18,00.

JULELOTTERIET skal heller ikke mangle i år. Hvis du vil støtte vores
forening så medbring en gave det kan være alt, fra juledekoration -
julekager - nisser og mange andre ting, det er kun fantasien der sætter
grænser, vi bruger gaverne i et stort julelotteri, jo flere gaver jo flere
vinderchancer.

GENERALFORSAMLING.
Onsdag den 10. januar kl. 18,30 afholder RINGSTEDEGNENS
FOLKEDANSERFORENING den årlige generalforsamling.
Vi begynder med fællesspisning af medbragt mad kl.18,30
foreningen er vært ved 1 øl eller 1 vand til maden.
Kaffe og nybagt kringle kan vi også klare

PÅ valg er ifølge dagsorden!
formanden Aase Hansen
kasserer Poul Nielsen
best. medl. Ulla Larsen

Connie Jensen
Kirsten Nielsen
Rita Hansen

ønsker ikke genvalg
ønsker ikke genvalg

ønsker at forlade bestyrelsen
uden for valgperioden

Indkommende forslag skal sendes til bestyrelsen senest 3 dage før
generalforsamlingen.



((

Lørdag den 27. januar 2007 er der dilettant i Anlægspavillonen
stykket i år hedder "karma Kamma" og er skrevet af
Knud Erik Mejer Ibsen. kl.14,OO går stjerner på scenen og der er
generalprøve med efterfølgende kaffebord boller og lagkage og
normal "folkedanserhygge"
kl. 17,30 er der fællesspisning for alle interesserede, kl. 19,00
gentages forestillingen, derefter er der kaffebord med boller og
lagkage, derefter er der legestue med Karen Frydenlund som er
instruktør og som vil gøre sit til at vi får brændt nogle kalorie af
og musikken leveres af Midtsjællands Spillemandslaug
Prisen om eftermiddagen er 50,00 kr. og om aften stiger det til
60,00 kr.
For medlemmer der deltager ved generalprøven, er der mulighed
for at deltage i fællesspisningen uden at det koster ekstra.

Ringstedegnens Folkedanserforenings har 70års jubilæum i
år 2007. Det vil blive fejret med pomp og pragt, der vil blive
inviteret gæster fra vores venskabsforeninger i Sverige - Norge
og Tyskland og naturligvis foreningens egne medlemmer,
bestyrelsen vil lave et godt program, så sæt allerede nu kryds i
kalenderen den første weekend i november 2007. det er

DEN 2.- 3.- 4. november 2007

Program for juleafslutning
d.13 - 12. 2007

ca. kl. 2130 Aftensang
Godnat og rigtig god jul


