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NYTTIGE DATOER OG TIDER
27. august
10. september
10. september
10. september

Sommerdans: Les Lanciers m.fl., Anlægspavillonen
Sæsonstart for Humørholdet, Anlægspavillonen
Sæsonstart for Børne-/Ungeholdet, Anlægspavillonen
Sæsonstart for Aftenholdet, Anlægspavillonen

21. september Håndværkets Dag. Afgang i egne biler fra
Anlægspavillonen til Frilandsmuseet i Maribo
15. oktober
Ingen dans pga. efterårsferie
25.oktober
Legestue i Anlægspavillonen. Fællesspisning kl. 18
10. december Juleafslutning for alle hold, Anlægspavillonen
7. januar ’09 Vi danser igen, Anlægspavillonen
21. januar
Generalforsamling
25. januar
Dilettant-forestilling og legestue for pensionister
31. januar
Dilettant-forestilling og almindelig legestue
11. februar
Ingen dans pga. vinterferie
1. april
Sæsonafslutning

19.30
14.30-16.30
17.00-18.00
19.30-21.30
08 – ca. 18

19.30
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Bestyrelsen byder velkommen til den nye sæson. Vi kickstarter med
sommerdans onsdag aften den 27. August, hvor der igen står les Lanciers
med mere på programmet.
Onsdag den 10. September starter alle 3 hold.
Kl. 14.30-16.30 Humørholdet
Kl. 17.00-18.00 Børne-/Ungeholdet
Kl. 19.30-21.30 Aftenholdet
Inde i bladet kan I læse mere om de enkelte hold.
På snarligt gensyn
Bestyrelsen

FORMANDEN SKRIVER

SÆSONSTART den 10.09.2008

Jeg håber alle har haft en god sommer og møder op fulde af energi og godt humør, så
vi som vanlig kan få en glad og indholdsrig dansesæson.
Den 5. April var vi nogle stykker på besøg i Jystrup Idrætsforening og vise dem,
hvordan man danser folkedans. Der bød vi selvfølgelig op til dans, men jeg må sige, at
deres kondi var lidt svag. Både dansere og spillemænd havde en god aften.
Den 29. April havde Børne-/Ungeholdet stor succes. Dansens Dag blev afholdt for
26. gang, denne gang arrangeret af Ringsted Bibliotek. Alle børnene var i dragter, og jeg
skal love for de gjorde lykke. De og deres forældre skal have tak for deres medvirken. Der
skal også lyde en tak til Lilli og Hanne for det store arbejde, de havde med at få alle
dragterne i orden. Jeg vil også takke Karen og spillemændene, så det alt i alt blev en
vellykket opvisning, som gav stort bifald fra publikum.
Den 7. Maj var der sommerdans med stor danseglæde, mens Arly stille og roligt hjalp
os gennem Lancier’ens mange filurligheder. Der var ikke så stort fremmøde, men vi prøver
igen sidst i august.
Den 18. Maj blev der afholdt Foreningernes Dag, hvor Karen, Arly, nogle friske
spillemænd, samt 3 fra bestyrelsen mødte op. Dagen var arrangeret af Dansk Flygtningehjælp og Ringsted kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning for at vise flygtningebørn og –
unge, hvilke tilbud der er i Ringsteds foreningsliv – og hvor foreningerne kan få hjælp, så
vi bedst muligt kan tage imod flygtningebørn og –unge.
Den 19. Juni mødtes vi hos Lise og Poul for at øve danse til opvisningen Sct. Hans
aften ved Klostermarkskirken.
Den 23. Juni havde vi så denne opvisning, sammensat af Karen. Vi er altid heldige at
have veloplagte spillemænd, så det er ingen sag at udtrykke danseglæde – flere har sagt til
mig, at de kunne se på os, at vi var glade og kunne lide at danse folkedans. Det er jo den
allerbedste reklame, folkedansen kan få. Der skal derfor lyde en stor tak til alle, som
deltog.
Den 28. Juni var der Grøn Koncert hos Connie og Mogens ved deres sommerhus ved
Næsby Strand. Jeg skal love for, det er et vellykket arrangement som bliver afholdt hvert
år sidst i juni måned. Der kommer spillemænd og dansere fra nær og fjern, og det er rigtig
råhygge. Der er mulighed for at overnatte i egen campingvogn eller telt efter aftale med
lejrchefen MJ.
Den 14-19. Juli begyndte Landsstævnet i Nyborg med indmarch på Rådhustorvet.
Der var faner og musik, og vi var alle i folkedragter. Efter tale af viceborgmesteren med
flere blev der danset en opvisning. Så hjem og klæde om og til legestue til midnat. Hver
aften er der legestue flere steder, i løbet af ugen var der forskellige udflugter, og fredag var
folkedansere og spillemænd fra Region Sjælland på hele dagen med flere opvisninger.
For dem, der ikke har deltaget i et landsstævne, kan jeg kun opfordre til at prøve
denne oplevelse. Det er anstrengende, men på en rigtig hyggelig og glad måde. Man danser
og har det sjovt, møder andre folkedansere og gamle venner. Timerne i ”sjalteltet” er også
noget rart at huske på (sjal-/socialteltet er et sted, hvor dagens oplevelser bliver diskuteret,
og der kan man slappe af og hygge sig). Man er træt, når man tager hjem fra landsstævne,
men mange gode oplevelser rigere.
Torben

Bestyrelsen opfordrer 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 Anlægspavillonen incl. det fint fjedrende trægulv kan ikke blive bedre.
Prisen incl. kontingent er for Børne/Ungdomsholdet 325 kr. (kan deles i 175 + 150
kr.). For de andre hold er prisen incl. kontingent 525 kr. (kan deles i 325 + 200 kr.).
De første 2 gange er det gratis at komme til folkedans i REF.
Bestyrelsen har besluttet at lave en kampagne for at få flere til at danse i foreningen.
Du kan købe et gavekort til en god bekendt, familiemedlem eller hvem det måtte være.
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 den første halve sæson.

HUMØRHOLDET
Holdet starter næste sæson onsdag den 10. September kl. 14.30. Mens Flemming
Mathiasen spiller videre, vil John Gravesen fremover lede dansen. Bestyrelsen arbejder på
at få flere seniorer 60+ til at dyrke en så god motion som folkedans nu en gang er – og
ledsaget af en masse gode melodier.
I har sikkert i bladet Trin & Toner (Juni 2008) læst om det projekt seniordans, der
sidste år blev startet op i Kerteminde med henblik på at aktivere flere af de seniorer, som
ellers ikke dyrker nogen form for motion.
Mens bladet skrives er vi stadig i gang med planlægning og kontakter til kommunen,
seniorklubberne og ”den månedlige seniordans” – evt. under medvirken af en konsulent fra
DIF (Danmarks Idræts Forbund), som også var til stor hjælp i Kerteminde.
Alle opfordres til at hjælpe med at skaffe dansere/motionister til dette hold, så det kan
holdes i gang til gavn og glæde ikke mindst for deltagerne selv.

BØRNE-/UNGEHOLDET
Holdet startet næste sæson onsdag den 10. September kl. 17. Karen og spillemændene
fortsætter fra sidste sæson. Tag et par venner/veninder med – der er plads til flere, og det
bliver sjovere, når vi er mange.

AFTENHOLDET
Holdet starter næste sæson onsdag den 10. September kl. 19.30. Karen og
spillemændene fortsætter fra sidste sæson. Tag nogle venner med – der er plads til flere, og
det bliver sjovere, når vi er mange. De efterfølgende onsdage byder Karen fra kl. 19.00 på
trinøvelse i lige uger og lette folkedanse (evt. trinøvelse) i ulige uger – og i år bliver
dansene lettere end sidste år.

DRAGTER
De lejede dragter skal afleveres første dansedag/-aften den 10. September.

HJEMMESIDE
Brug vor hjemmeside www.ringstedfolkedansere.dk hvor vi hele tiden bringer det
sidste nye, som ikke kun er for egne medlemmer. Folkedanser-NYT og Datoer/Tider har
sin egen side der. På hjemmesiden kan I også se de nye love og meget mere.

