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  NYTTIGE  DATOER  OG  TIDER 

02.april Sæsonafslutning. Humørholdet danser som normalt 

Opvisning af B/U-Holdet  

Fællesspisning og legestue 

14.30-16.30 

17.00 

17.30-21.30 

05.april Dans på Jystrup skole, Jystrup Gymnastikforening. 17.45 

29.april Dansens Dag på Ringsted Bibliotek. 

Børne-/Ungeholdet danser i dragter kl. ca. 

 

17.00 

07.maj Sommerdans: Les Lanciers mfl., Anlægspavillonen 

Bestilte dragter udleveres 

19.30 

17.maj Konkurrencedag, Højbyhallerne, Odense SØ 13.00 

31.maj Sidste frist for afhentning af lejede dragter hos Hanne OBS ! 

10./ 18. / 26. 

juni 

Landsstævne-træninger: 

10.06: Østervangsskolen, Astersvej 15, Roskilde 

18.06: Vordingborg (endnu ukendt sted) 

26.06: Nordhallen, Nørrevangstorvet, Slagelse 

 

19.30 

19.30 

19.30 

21.juni Midsommerstævne, Køge Museum 

10.00 Afgang/samkørsel fra Anlægpavillonen 
11.00-16.00 

23.juni Fællesspisning og opvisning ved Klostermarkskirken 18.30 / 20.00 

28.(-29.)juni Grøn koncert, Næsby Strand  

14-19.juli Landsstævne, Nyborg Hele døgnet 

7.-10.august Evt. deltagelse i Ringsted Festivalen  

9.-10.august Folkedansens Dag, Nyvang ved Holbæk. Se mere på: 
http://www.folkedans.dk/Default.asp?ID=1741&CalenderEventID=514 

10.00 (?) 

27.august Sommerdans, Anlægspavillonen 19.30 

10.september Sæsonstart for alle 3 hold kl. 14.30, 17.00 og 19.30  

25.oktober Legestue i Anlægspavillonen  
 

  BESTYRELSE oa. valgte 
Formand Torben Hansen 5761 5623 formanden@ringstedfolkedansere.dk  

Næstformand, 

sekretær, webmaster 

John Gravesen 5576 1298 webmaster@ringstedfolkedansere.dk 

Kasserer Poul Nielsen 5761 3075 kasserer@ringstedfolkedansere.dk  

Kagemester Kirsten Nielsen 5761 3219  

Medlem Randi Sørensen 5764 3634  

Dragtudvalg, formand Hanne Gravesen 5576 1298 dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk  

Dragtudvalg, kasserer Lilli Olsen 5761 4734  

Fanebærer Arly Hansen 2362 8815  

Hjemmeside www.ringstedfolkedansere.dk 
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VED SÆSONENS AFSLUTNING  

 

 På bestyrelsen vegne vil jeg gerne sige jer tak for sæsonen der nu er 

slut - og tak for jeres hjælpsomhed hver gang vi beder om hjælp til et 

arrangement, bl.a., dilettant, nedtagning af scene, legestuer og lign. 

 

 Der skal ligeledes lyde en tak for jeres villighed til at stille op til 

opvisninger, det gør alt meget lettere når vi hjælpes ad. 

 

 Jeg vil hermed ønske alle en rigtig god sommer, og et glædelig gensyn 

den 10. september til en frisk og glad sæson. 

                                                                                                                         

                                  Torben. 
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DANSENS DAG tirsdag den 29.04.2008 
 På Ringsted Bibliotek får de forskellige dansegrupper og –foreninger lejlighed til at 

vise, hvad man går op i. REFs Børne-/Ungehold skal danse (i dragter) ca. kl. 17. 

 

SOMMERDANS onsdage den 7. Maj og 27. August 
 Vi genoptager tidligere tiders tradition med sommerdans, i år 2 onsdage, hvor der 

ellers er lidt stille i foreningen. Den 7.maj er der Lanciers-aften med mere. 20 kr./deltager. 
 

KONKURRENCE I FOLKEDANS lørdag den 17.05.2008 i Odense 
 Årets konkurrence afholdes dels som en konkurrence for par i pardanse, dels som en 

konkurrence i gruppedans for de tilmeldte 8 grupper, der hver skal vise et frit program på 

8½ - 10 minutter. Se mere i Trin & Toner, samt på www.folkedans.dk.  

 Ved disse konkurrencer ses dansk folkedans af høj sværhedsgrad og kvalitet – og 

gruppernes programmer må gerne afvige fra de traditionelle beskrivelser, hvis det passer 

ind i helheden og har underholdningsværdi, men stadig kan betragtes som dansk folkedans. 

 Kontakt Hanne og John, hvis vi skal lave noget samkørsel. 
 

MIDSOMMERSTÆVNE lørdag den 21.06.2008 i Køge 
 Vi arbejder på at arrangere deltagelse i dette regionsstævne. Kl. 10 mødes vi ved 

Anlægspavillonen og kører i egne biler (samkørsel) vi til Køge. Arrangementet begynder 

kl. 11 i Museumshaven, Nørregade 1 (nær Torvet). Tilmeldte hold giver kl. 13 opvisning 

ude i byen, mens der før og efter frokost er legestue i museumshaven. Medbring frokost 

(og kaffe). Der kan købes øl, vand, kaffe, the, kage. Arrangementet slutter kl. 16.  

 Tilmelding (af praktiske grunde) til Torben. 

 Se mere på: http://www.folkedans.dk/Default.asp?ID=1741&CalenderEventID=512 
 

 SKT. HANS AFTEN den 23.06 ved KLOSTERMARKS KIRKEN 
 Skt. Hans aften den 23.juni er vi igen inviteret til at danse ved Klostermarkskirken. 

Tilmeldingsseddel er på opslagstavlen, derefter hos Torben. Vi mødes med madkurven 

kl.18.30, og kl. 20 danser vi. Kl. 21 tændes bålet som den sidste del af arrangementet. 

 Se nedenfor om dragter. 

 

GRØN KONCERT hos Connie og Mogens den 28 (-29).06.2008 
 Som det efterhånden er blevet en tradition for spillemænd og dansere valfarter vi til 

deres sommerhus på Bygvangen 3, Næsby Strand, for under den blå himmel og i teltet at 

nyde samværet, den gode musik, fast og flydende. På nabogrunden er der plads til vore 

telte og campingvogne – og skulle nogen gerne sove ude i det fri, byder stedet også på 

denne mulighed. 

 Gi’ venligst værterne et praj, så de ved, ca. hvor mange der kommer. Herved kan 

deres børnebørn også bedre anslå hvor meget kage mv., der kan afsættes til gæsterne. 

 

LANDSSTÆVNE I NYBORG 14.-19.07.2008 
 Trin & Toner giver en fin omtale af dette stævne. Connie er tovholder for vore 

tilmeldinger mv. – hun og Mogens deltager også i landsstævnet. Husk at bestille dragt hos 

Hanne. De udleveres den 7. maj – ellers skal de afhentes hos Hanne senest den 31. Maj.  

 Se på bagsiden af dette blad, hvornår og hvor træningerne afvikles. Dette kan også 

ses ved opkald fra: http://www.folkedans.dk/Default.asp?ID=1741 

 

SÆSONSTART den 10.09.2008 
 Næste sæson starter på de samme tider og sted som hidtil, nemlig: 

 14.30-16.30 Humørholdet 

 17.00-18.00 Børne-/Ungeholdet 

 19.30-21.30 Aftenholdet (efterfølgende onsdage startes kl. 19.00) 

 Bestyrelsen har besluttet at lave en kampagne for at få flere til at danse i REF. Du kan 
købe et gavekort til en god bekendt, familiemedlem eller hvad det måtte være. Prisen for 

en halv sæson for 325 kr. incl. kontingent, for en hel sæson 525 kr. incl. kontingent. 

 Du kan selv få en kapergave (1 flaske vin eller 6 sodavand) for hver ny danser du 

skaffer, når den nye danser har betalt for mindst en halv sæson. 

 Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at skaffe nye dansere, så det alt i alt 

bliver sjovere, for vi har gennem de senere år været vel få på alle holdene – og Anlægs-

pavillonen incl. det fint fjedrende trægulv kan ikke blive bedre. 

 

HJEMMESIDE 
 Brug vor hjemmeside www.ringstedfolkedansere.dk hvor vi hele tiden bringer det 

sidste nye, som ikke kun er for egne medlemmer. Folkedanser-NYT har sin egen side der. 

På hjemmesiden kan I også se de nye love og meget mere. 

 Som noget af det sidste nye har vi lavet en ny side om brug af dragter – herunder 

hvordan man i de fleste tilfælde tager en dragt på, hvordan man undgår at den folder i 

bilen, hvordan man tørrer en dragt efter brug, samt hvordan man lægger den sammen. Ved 

henvendelse til Dragtudvalget fås ”Brugsanvisningen” også trykt som ”Mandsdragt”, 

henholdsvis ”Kvindedragt”. 

 

BESTYRELSESMØDER 
 Bestyrelsen har afholdt flere møder, senest den 31.03 med de faste instruktører og 

spillemænd, hvor vi evaluerede den snart afsluttede sæson og drøftede den nye med dertil 

hørende aktiviteter. 

 Vi har hen ad vejen oplyst om de forskellige arrangementer mv.. Herudover kan vi 

oplyse følgende: 

 REF har fra kommunen modtaget et mindre tilskud til Børne-/Ungeholdet 

 REF har medio marts endnu ikke hørt noget fra den muligt nye venskabsforening i 

Tyskland 

 John og Hanne deltager i landsforeningens Årsmøde den 12-13.04, hvor det mest 

spændende bliver, om landsforeningen kan blive optaget i DIF (Danmarks Idræts 
Forbund), idet den hidtidige associeringsaftale gennem Dansk Sportsdanserforbund er 

opsagt med udløb til nytår. Dette medlemskab er yderst vigtigt for landsforeningens 

økonomi, da den omfattende uddannelse af danse-/dragtinstruktører og meget mere 

forudsætter store tilskud af tipsmidler (gennem DIF) 

 Bestyrelsen holder løbende kontakt til Folkedanserregion Sjælland 
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