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Juleafslutning i Anlægspavillonen:
 Humørholdet danser og drikker kaffe/the
 Borde stilles op
 Børne-/Ungeholdet får æbleskiver og hjælper
med at pynte juletræet
 Aftenholdet og andre møder
 Luciaoptog og dans om juletræet
 Spisning (for de tilmeldte)
 Legestue og kaffebord
Danser starter igen

16.januar
27.januar
02.februar
02.februar
20.februar
19.marts
2.april

Ordinær generalforsamling
Dillettant-forestilling for ældre, Anlægspavillonen
Generalprøve på årets dilettantforestilling, Anlægspav.
Dilettantforestilling + legestue
Ingen dans pga. vinterferie
Ingen dans onsdag før påske
Sæsonafslutning i Anlægspavillonen

14.30-16.00
16.00-17.00
17.00-17.30
17.30
17.45
18.30
-21.30
14.30, 17.00 og
19.00
19.45
14.00
14.00
19.00

JULEAFSLUTNING onsdag den 12. december
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Årets juleafslutning bliver lidt anderledes end de foregående år. Som hidtil ville
bestyrelsen gerne arrangere spisning og mulighed for, at alle kunne deltage heri. Vi ville
også gerne lave noget for Børne-/Ungeholdet, så ”legoklodserne” blev skilt og samlet på
en lidt ny måde, som det fremgår af det omdelte program og af bladets bagside.
Vi mener selv at have fået sammensat et godt program, som vi vil bede medlemmer,
forældre oa. interesserede tage godt imod, så alle foreningens medlemmer kan få en god
eftermiddag/aften sammen og få ønsket hinanden en glædelig jul og godt nytår.
På gensyn den 12. December i anlægspavillonen.
Til alle andre vil vi allerede nu sige: Glædelig jul og godt nytår.

Hjemmeside

www.ringstedfolkedansere.dk

Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING onsdag den 16. Januar

70-ÅRS FØDSELSDAGSARRANGEMENT

Generalforsamlingen bliver lidt anderledes end de foregående år, da vi ikke længere må
spise medbragt mad i Anlægspavillonen, og da vi i bestyrelsen ikke tør binde an med så
tætliggende spisninger (af købe-mad) som til juleafslutningen og evt. forud for dillettantforestillingen (således som det ser ud i skrivende stund).

Ringstedegnens Folkedanserforening blev stiftet den 27.10.1937 og har den 02-04.11.2007
fejret sin 70-års fødselsdag efter nedenstående program.

Der er et meget vigtigt punkt på dagsordenen den 16.01, nemlig forslag til reviderede love,
som bla. omhandler:
 Sammenskrivning og ajourføring af de hidtidige love og lovene for Dragtfonden
 Mere logisk opbygning af lovene og præcisering af forskellige forhold af
betydning for bestyrelse, -møder, revision med mere
 Nedsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5
Dagsorden og lovforslag uddeles til medlemmerne, og de er lagt ind på foreningens
hjemmeside under det nye faneblad ”Generalforsamling”

BØRNE-/UNGEHOLDET
Holdet blev (gen)startet med en ide om, at lave en konkurrence i folkedans for skolebørn i
Ringsted-skolernes 5.-7. Klasse. Vi må erkende, at der er for få dansere til, at dette kan
lade sig gøre i denne sæson.
Til gengæld glæder vi os meget over at se den danseglæde, som dette hold udviser gang på
gang – både til hverdag og da de gav fine opvisninger lørdag den 3. November i de to
butikscentre. Dette viser, hvorfor der er grokraft i folkedans.

DILLETANT
Forestillingerne i 2008 bliver også arrangeret i en lidt anden rækkefølge end de foregående
år, især fordi DCU havde et stort ønske om at se vore dygtige dilletanter til en forpremiere
allerede lørdag den 27. Januar.
Generalprøven og de øvrige forestillinger måtte derfor placeres som det fremgår af
bagsiden og foreningens hjemmeside.
Glæd jer til endnu en forrygende aften – og tag familie og venner med til denne særlige
oplevelse. Som sædvanlig er der efterfølgende kaffebord og legestue.

Fredag den 02.11 modtog vi ved Anlægspavillonen i Ringsted vore udenlandske gæster
fra Skövde (Sverige) og Enebak (Norge) . Vi spiste sammen, dansede ½ times tid og tog
derefter gæsterne med hjem til privat samvær og indkvartering. Traditionen tro
indkvarteredes mange af gæsterne hos gamle venner, der har besøgt hinanden gennem
mange år, mens de nyere tilkomne for første gang oplevede glæden ved at være vært for
udenlandske folkedansere.
Lørdag den 03.11 havde følgende program:
Kl. 09.30 reception på Ringsted Rådhus, hvor borgmesteren fortalte om kommunen og
tankerne for, hvordan den udvikles fremover.
Kl. 10.30 gav foreningens Børne-/Ungehold, Aftenhold og gæsterne fra Skövde opvisning
i ’Ringstedcentret’ og
Kl. 11.30 i ’Ringstedet’, hvorefter vi mødtes i Anlægspavillonen til frokost.
Kl. 13.30-15.00 tog en guide os en tur gennem Ringsted, og vi blev oplyst om meget af
det, byen rummer af historie og nutid.
Kl. 17.30 mødtes vi til fællesspisning i Anlægspavillonen, efterfulgt af en legestue med
danske og svenske danse.
Sidst under spisningen var der lykønskninger fra Folkedanserregion Sjælland og
naboforeninger.
Der blev også tid til at vise den ”Jubilæumskvadrille”, som blev næstbedste nye dans under
Landsstævnet i Sæby i sommer. Den tog mange velfortjente kegler.
Ved midnatstid drog alle hjem – måske til en bid natmad med hvad dertil hører.
Søndag den 04.11 tog vi afsked med de udenlandske gæster og ønskede alle en god tur
hjem.
Interesserede udenfor folkedanserkredse kunne overvære opvisningerne lørdag formiddag i
Ringsted by. Folkedansere fra andre foreninger var meget velkomne gæster lørdag aften,
hvor vi Anlægspavillonens store sal blev fyldt op, mens det meget veloplagte
Midtsjællands Spillemandslaug fik sveden til at springe ikke kun på panden af alle
danserne, men over hele kroppen.
R.E.F. takker mange gange for det store fremmøde, den store danseglæde og - ikke mindst
- Midtsjællands Spillemandslaugs meget populære gave, nemlig at spille for os hele dagen.
Bestyrelsen takker alle for stor hjælpsomhed, danselyst, gæstfrihed, humør og meget mere.

