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NYTTIGE  DATOER  OG  TIDER 

05. december Regionens dansearrangement for øvede dansere 

Nr. Alslev skole, Parkvej 5, Nr. Alslev 

10.00-16.00 

10. december Juleafslutning for alle hold, Anlægspavillonen 17.00-21.45 

04. januar ’09 Regionens dansearrangement for øvede dansere 10.00-16.00 

07. januar ’09 Vi danser igen, Anlægspavillonen 17.00 & 19.00 

17. januar Opstilling af scene i Anlægspavillonen 10.00 

21. januar Generalforsamling 19.45 

31. januar Dilettant-forestilling og almindelig legestue 19.00 

01. februar Dilettant-forestilling for pensionister 14.00 

08. februar Nedtagning af scene 10.00 

08. februar Regionens dansearrangement for øvede dansere 10.00-16.00 

11. februar Ingen dans pga. vinterferie  

08. marts Regionens dansearrangement for øvede dansere 10.00-16.00 

01. april Sæsonafslutning  

05. april Regionens dansearrangement for øvede dansere 10.00-16.00 

18. april Midtsjællands Spillemandslaugs 25 års jubilæum 11.30 & 17.30 

 

 

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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IND UNDER JUL 
 
 Årets juleafslutning afholdes onsdag den 10.12.08.  

 Kl. 17 møder børn og unge, gerne med bedsteforældre oa. interesserede til 

pyntning af juletræet. 

 Kl. 17.30 giver B&U-holdet en lille opvisning, vi danser om juletræet og 

holdet får godteposer og sodavand. 

 Kl. 18 er der fællesspisning af indkøbt, medbragt mad + tør kop kaffe/the. 

 Senere er der Kaffebord med småkager. Medlemmerne anmodes om at 

medbringe små gaver til årets julelotteri. 

 Kl. 21.30 ønsker vi hinanden en glædelig jul, godt nytår og på gensyn til 

dans onsdag den 7. Januar 2009. 

Bestyrelsen 
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SÆSONENS DILETTANT-FORESTILLING 
 Så er Dilettanterne gået i gang med årets stykke Panik på Nettet, en farce 

i 5 akter af Marianne Hesselholt. 

 Stykket foregår på Højgård, hvor der i en menneskealder ikke er sket 

nogen udvikling. Her bor Marie med sin søn Anders, som pludselig i en 

alder af 50 år får øjnene op for Teknologien og finder ud af, hvilket vidunder 

en Computer er. 

Udover de 2 er der 

 Posten - som interesseret følger med i hvad der sker 

 Doktoren - som ikke har praktiseret i dette årti 

 Sofie - nabodatter (næsten 50 år) og giftelysten 

 Lotte - kvik pige med forstand på edb 

 Katrine - Anders` internet-kæreste 

Stykket bliver i år instrueret af John Schou. Glæd jer! 

 

Stykket spilles lørdag den 31. Januar og søndag den 1. Februar – se bladets 

bagside. 

 

MIDTSJÆLLANDS SPILLEMANDSLAUG FYLDER 25 ÅR 
 Lauget fejrer sit jubilæum i weekenden den 17-19. April 2009. Det 

foreløbige program ser sådan ud: 

 Fredag aften aftentes de udenlandske gæster til hjemlig hygge. 

 Lørdag formiddag spiller Lauget i Ringstedcentret og senere på 

formiddagen i Ringstedet, hvor REFs B&U-hold og Aftenhold giver opvisning 

± udenlandske gæster. 

 Lørdag eftermiddag gør REFs medlemmer Anlægspavillonen klar, idet vi 

har aftalt med Lauget at lave et fælles arrangement lørdag aften, hvor REF står 

for meget af det praktiske arrangement. 

 Lørdag aften er der fællesspisning, legestue og forhåbentlig buskspil i 

hjørnelokalerne og/eller andre spillemandsgrupper til undervejs at spille til 

legestuen i den store sal. 

 Søndag rydder REF op i Anlægspavillonen, mens Lauget og værterne 

hygger om de udenlandske gæster, før der tages afsked med dem. 

 REF har tilbudt Lauget at bruge vor hjemmeside til mere omtale og PR af 

jubilæet, så kig ind på hjemmesiden. 

 

HUMØRHOLDET 
 Holdet måtte desværre lukke for denne gang pga. for få deltagere, men vi 

satser på at starte igen til næste år. 

B&U- og AFTENHOLDET 
 På opfordring kan jeg skrive lidt om vore dansehold: 

 Børne/ungeholdet: 15 glade og friske børn, 8 piger og 7 drenge, møder 

flittigt op til danseundervisningen hver onsdag eftermiddag. Børnene er meget 

opmærksomme, og de er allerede rigtig dygtige til flere trin, som indøves 

gennem både sanglege og forskellige folkedanse. Samtidig er det så dejligt, at 

alle børnene er utroligt søde mod hinanden. Det er af stor betydning, at 

forældre og dansere fra aftenholdet danser med og yder stor opbakning til 

holdet. 

 Aftenholdet: Det er ikke ret mange dansere, der kan nå at møde til 

trinundervisning kl. 19.00 eller føler behov for trinøvelser, men de der 

kommer, møder med stor entusiasme. Siden sæsonstart har vi arbejdet med 

hopsa, sønderhoning, schottisch, polonaise og stegvals. Kl. 19.30 er der til 

gengæld en rigtig fin mødeprocent, hvor både dansere og spillemænd møder 

med frisk mod og godt humør, og der udvises stor danseglæde til dejlig musik. 

 Vi kunne naturligvis ønske flere dansere på begge vore hold - så  hvis 

nogen har gode ideer til det, hører vi gerne herom. Vil slutte med de bedste 

ønsker for fremtiden for vores danseforening.   

Hilsen fra Karen 

 

BØRNEATTESTER 
 REF bør ifølge en artikel i bladet ”Trin & Toner” fremskaffe børneattester 

på alle de voksne, som lønnet eller ulønnet medvirker/deltager/hjælper på 

B&U-holdet.  

 Der søges derfor attester for Karen, Arly, Randi, Keld, Kirsten N. og 

Torben. Der søges ikke børneattester for spillemænd eller forældre.  

 

 

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

bringer det sidste nye, som ikke kun er for egne medlemmer. Der er i efteråret 

lavet en ny side ”Indbydelser”, hvor vi omtaler de fleste af modtagne 

indbydelser fra Landsforeningen, Folkedanserregionen og lokalforeninger i 

regionen.   

 Faste sider på hjemmesiden er pt.: 
Forside Aftenholdet Børne-/Ungeholdet 

Indbydelser Folkedanser-NYT Datoer/Tider 

Dilettant Folkedragter og -udlejning Brug af dragt 

Midtsjællands Spillemandslaug Generalforsamling Foreningens love 

 

http://www.ringstedfolkedansere.dk/

