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SÆSONSTART den 5. september
Nu hvor sommeren går på hæld, tager vi hul på en ny sæson i
Anlægspavillonen i Ringsted. Jeg håber, alle har haft en god sommer, selv om den
har været noget våd, og møder glade og friske til folkedans.
Med håbet om at rigtig mange vil møde op, så vi i dette jubilæumsår kan få en
rigtig god og hyggelig sæson, så alle er velkomne. Tag børnebørn oa. familie,
venner og bekendte med til dans i september måned, som er ”gratis”.
I anledning af foreningens jubilæum får vi gæster fra Sverige, og måske Norge
og Tyskland, så vi får brug for jeres hjælp med indkvartering af disse gæster.
Torben (formand)

AFTENHOLDET

70-ÅRS FØDSELSDAGSARRANGEMENT

Den 5. september mødes vi kl. 19.30, mens Aftenholdet i denne sæson har et ekstra
godt tilbud, nemlig at vi starter kl. 19.00 med en halv times trinøvelse i de ulige uger (v/
Karen Frydenlund) og en halv times lette danse i de lige uger (v/ den nyuddannede
instruktør Randi Christiansen).
Fra kl. 19.30 vil Karen lede dansen. I kaffe/the-pausen vil der som sædvanligt blive
givet forenings- oa. oplysninger. De faste spillemænd er som hidtil Mogens og Marianne,
mens der også gerne skulle være plads til ”føl” igen i år.

Fredag den 02.11 mødes vi i Anlægspavillonen og tager mod de udenlandske gæster.
Vi får sammen en bid mad, før gæsterne fordeles og vi tager dem med hjem til privat
indkvartering og hygge.
Lørdag den 03.11 om formiddagen skal gæsterne og vi danse opvisning i byen,
hvorefter vi spiser i Anlægspavillonen. Kl. 13.30-14.30/15.00 er der arrangeret en
rundgang i Ringsted by (med guide) før vi tager hjem og forbereder os til aftenfesten. Vi
mødes igen kl. 17.30 til spisning i Anlægspavillonen, hvorefter der er legestue.
Foreningens medlemmer opfordres til at lave præmier til det amerikanske lotteri.
Søndag den 04.11 kl. 13.30: Afsked med gæsterne ved Anlægs-pavillonen.

HUMØRHOLDET
Bestyrelsen har besluttet, at dette hold skal opretholdes, selv om vi må have både ny
instruktør (Arly Hansen) og spillemand (Flemming Mathiasen). Dansen starter onsdag
den 5. september kl. 14.30 – slutter kl. 16.30. Husk at tage kaffe/the med, så vi kan hygge
os i pausen og leve op til holdets navn.

BØRNE-/UNGEHOLD
Foreningen har tidligere haft et børnehold - og nu startes et sådant op igen. Indenfor
skolekredse har der været arbejdet for sagen, vi har skaffet danseinstruktør (Karen
Frydenlund) og spillemænd (Mogens Jensen mfl.), så mød op til sæsonstart onsdag den 5.
september kl. 17.00-18.00. Der arbejdes også på at lave en konkurrence for elever i
skolernes 5.-7. klassetrin – mere herom senere.
Du vil blive budt meget velkommen og få det sjovt sammen med andre børn, som
gerne vil bevæge sig rundt til musik, dans og sanglege. Vi starter naturligvis op på en
måde og i et tempo, så det er muligt at være med - også for dem, der aldrig har prøvet
sådan noget før .

KONTINGENT og KURSUSAFGIFT
Den første onsdag i oktober betales kontingent + kursusafgift, som for sæsonen 2007/2008
er i alt 525 kr. for Aftenholdet og Humørholdet, 325 kr. for Børneholdet. Kontingentet
gælder for perioden 01.09.2007-31.08.2008, mens kursusafgiften er for vintersæsonen.

HJEMMESIDE
Foreningen har oprettet hjemmesiden www.ringstedfolkedansere.dk hvor vi indtil nu
har oprettet en Forside med generel omtale af REF, samt andre sider med omtale af
Aftenholdet, Humørholdet, Børne-/Ungeholdet, Dilettant, Dragter, 70-års arrangement,
Midtsjællands Spillemandslaug, samt foreningens Love. Hen ad vejen vil vi supplere med
flere fotos, arkivalier mv. Det gennemgående Svanebillede ligger der, indtil vi kan få
indlagt noget bedre.
Samtidig har vi oprettet mail-adresser til formand m.fl. – se bagsiden
Kig ind på hjemmesiden og giv bestyrelsen/John en tilbagemelding om den – gerne
med ideer til andet stof til det nuværende.

SKT. HANS AFTEN VED KLOSTERMARKS KIRKEN
Skt. Hans aften var vi 16 folkedansere i dragter, der lavede en opvisning ved
Klostermarks kirken. Vi startede med fælles spisning hvorefter vi øvede dansene
igennem. Kl. 20 startede vi vores opvisning som var i 2 afdelinger. Det var en rigtig god
aften, hvor vejret var med os, så vi kunne danse udendørs. Det var første gang vi to var
med til at give en opvisning samt at have folkedragter på.
Efter arrangementet inviterede Connie og Mogens dansere og musikere hjem til et
lettere arrangement og hygge.
Randi og Kjeld

LANDSSTÆVNE I SÆBY 16.-21.07.2007
Et lille dusin drog fra Ringsted til Sæby – hvor der forude ventede 6 dage med
folkedans, musik og socialt samvær. Da vi kom til Sæby, var der ikke kun skilte, men
også glade jyder der bød velkommen og viste os vejen, så vi følte os rigtig velkommen.
Vi havde vores ”social telt” med; der spiser vi sammen, og ikke mindst råhygger
med gode historier, sang og musik. Vores region var på ”banen” hele onsdagen – træning
fra morgenstunden af programmet – opvisning på torvet lige over middag og en opvisning
om aftenen på havnen. Dette var meget specielt, idet der var 168 folkedansere, der gav
opvisning. Jeg har hørt fra andre, at det var så flot at se så mange folkedansere i deres
flotte dragter. Der var mange tilskuere, som også overværede den tradition, der er på
havnen – en ”trompeterer” spiller solen ned kl. 21.00.
Der sker utroligt meget på sådan en uge – jeg kan nævnte hjemstavnsmøde –
legestuer døgnet rundt – fællesspisning for hele vores region. Traditionen tro skulle der
ved fællesspisningen findes endnu en skør måde at transportere regionsformanden Poul
Erik på til en fællesskål; i år blev han kørt i en indkøbsvogn. Tidligere år er han blevet
båret i kongestol og kørt på cykel. Ak ja, hvor de finder på, de ”skøre” mennesker. Efter
spisning spillede vore spillemænd op til dans.
Jeg kunne skrive flere sider om det, der sker på sådan et stævne, men hvis I har tid
og lyst, så tag med til Nyborg næste år og oplev det selv – det er meget sjovere.
Connie

