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  NYTTIGE  DATOER  OG  TIDER 

21.marts Aftenholder giver kl. 11 opvisning ved Benløsecentret Mødetid: 10.30 

01.april B&U danser og hygger sig 

B&U giver opvisning 

Fællesspisning af medbragt, indkøbt mad. Dans 

17.00-17.30 

17.30-17.45 

18.15-21.30 

18.april Midtsjællands Spillemandslaugs 25 års Jubilæum: 

Kl. 10.00  Lauget spiller i Ringstedcentret 

Kl. 11.30  Lauget spiller i Ringstedet 
  Aftenholdet gæsterne fra Skövde danser 

Kl. 13 spiser vi en bid mad, før vi pynter Anlægs-

pavillonen op 

Fællesspisning af indkøbt, medbragt mad 

Legestue og buskspil i hele Anlægspavillonen 

 

10.00 

11.30 
 

13.00 

 

17.30 

19.00-00.30 

19.april Vi rydder op i Anlægspavillonen 10.00 

29.april Dansens Dag på Ringsted Bibliotek. Mødetid/omklædn.: 

Børne-/Ungeholdet danser i dragter ca. kl.  

17.00 

17.30-18.00 

16.maj Danmarksmesterskab i folkedans, legestue om aftenen. 

Højbyhallerne, Odense SØ 

10.30 

10. juni Sidste frist for afhentning af lejede dragter hos Hanne OBS ! 

20.juni Midsommerstævne, Køge Museum 11.00-16.00 

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

30.6-05.7 Nordlek, Lahti, Finland Hele døgnet 

8.-9.august Folkedansens Dag, Nyvang ved Holbæk.  10.00-16.00 

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

31.oktober Legestue i Anlægspavillonen  
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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 9. september til en frisk og glad sæson, hvor vi bla. skal forberede os på 

at arrangere og deltage i ”Det sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 

2010”, der formodentlig finder sted først i maj måned. 

                                                                                                                         

                                  Torben 
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MIDTSJÆLLANDS SPILLEMANDSLAUG – 25 års jub. 18.04.2009 
 Lauget modtager sine udenlandske gæster fredag aften og tager dem med hjem til en 

hyggeaften. Lørdag formiddag spiller Lauget kl. 10 i Ringstedcentret, og fra kl. 11.30 i 

Ringstedet. REFs B&U-hold giver opvisning fra kl. ca. 11.30, Aftenholdet kl. ca. 12, idet 

der også bliver spil uden dans og mulighed for, at de udenlandske dansere kan vise nogle 

af deres danse. 

 Derefter tager vi op i Anlægspavillonen, spiser en bid mad og pynter op. 
 Lørdag aften er der kl. 17.30 Fællesspisning af medbragt, indkøbt mad. Fra kl. ca. 19 

er der legestue i den store sal – forhåbentlig til flere orkestre/grupper, samt buskspil i flere 

andre lokaler.  

 Legestuen er gratis, mens der skal betales for opdækning og kaffebord. 

 Glæd jer til en rigtig jubilæumsaften, som måske først slutter kl. 00.30. 

 

DANSENS DAG onsdag den 29.04.2009 
 På Ringsted Bibliotek får de forskellige dansegrupper og –foreninger lejlighed til at 

vise, hvad man går op i. REFs Børne-/Ungehold skal danse kl. 17.30-18. Mødetid og 
omklædning kl. 17.00 i Anlægspavillonen. 

 

BØRNEATTESTER og BØRNEFOTOS 
 Foreningen har i efteråret – uden problemer - indhentet børneattester på de voksne, 

som lønnet eller ulønnet medvirker/deltager/hjælper på B&U-holdet.  

 Vi har også indhentet skriftlig tilladelse fra de berørte forældre til at lægge fotos af 

deres børn på foreningens hjemmeside. 

 
DANMARKSMESTERSKAB I FOLKEDANS - lørdag 16.05.2009 i Odense 

 Årets DM afholdes dels som en konkurrence for par i pardanse, dels som en 

konkurrence i gruppedans for de tilmeldte 4 grupper, der hver skal vise et sæt obligatoriske 

danse samt et frit program på 8½ - 10 minutter. Se mere i Trin & Toner, samt på 

landsforeningen Danske Folkedanseres hjemmeside www.folkedans.dk. Adgangsbilletter 

til DM og aftenens legestue kan købes ved indgangen, men hvis man gerne vil deltage i 
spisningen, skal der forud bestilles og betales billetter hertil. 

 Ved DM 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 22.06.2009 i Køge 
 Vi arbejder på at arrangere deltagelse i dette regionsstævne. Kl. 9.45 mødes vi ved 

Anlægspavillonen og kører i egne biler (samkørsel) til Køge. Arrangementet begynder kl. 
11 i Museumshaven, Nørregade 1 (nær Torvet). Interesserede hold kan kl. 13 give 

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, ± deltagelse i opvisning (i dragt). 

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

 

 GRØN KONCERT hos Connie og Mogens den 27 (-28).06.2009 
 Som det efterhånden er blevet en tradition for spillemænd og dansere valfarter vi til 

deres sommerhus for under den blå himmel og i teltet at nyde samværet, den gode musik, 

fast og flydende. På nabogrunder er der plads til vore telte og campingvogne – og skulle 

nogen gerne sove ude i det fri, byder stedet også på denne mulighed. 

 Muligvis bliver det i år muligt at ankomme allerede fredag aften den 26.06. 

 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. 

 

FOLKEDANSENS DAG (lørdag-) søndag 8.-9.08.2009 på Nyvang 
 Traditionen tro arrangerer Folkedanser-Region Sjælland Folkedansens Dag på 

Nyvang i det sydøstlige hjørne af Holbæk. Kl. 10 føres fanerne ind, og i løbet af dagen er 

der opvisninger af tilmeldte hold, god mulighed for at deltage i fællesdans, fællesspisning 

af medbragt eller cafeteriets mad og kaffe og meget mere. Årets specialitet bliver en 

koncert i den kirke, som for få år siden blev flyttet hertil fra området ved Brorfelde. Alle 

udstillinger i Andelslandsbyen Nyvang er naturligvis åbne den dag. Der er gratis adgang 
for gæster i dragt, eller hvis man kan fremvise sit medlemskort af REF (Landsforeningen 

Danske Folkedansere). Se mere på:  

http://www.folkedans.dk/Default.asp?ID=610&M=News&PID=2810&NewsID=101 

 

SÆSONSTART den 09.09.2009 
 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 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 om INDBYDELSER mv., som ikke kun er for egne medlemmer. Folkedanser-

NYT og NYTTIGE DATOER OG TIDER har sin egen side der. På hjemmesiden kan I 

også se referat af generalforsamlingen med mere.  

BESTYRELSESMØDE 
 Bestyrelsen har afholdt møde den 16.03, hvori deltog de faste instruktører og 

spillemænd. Endvidere deltog Lissi Madsen, Region Hovedstaden, i punktet om Det 

sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2010, som REF har lovet at være vært for. 

 Vi kan oplyse følgende fra mødet: 

 Karen, Mogens og Marianne fortsætter næste sæson som instruktør/spillemænd 

 Torben deltager i landsforeningens Årsmøde den 25-26.04 

 Bestyrelsen holder løbende kontakt til Folkedanserregion Sjælland, hvor John i januar 

blev indvalgt i bestyrelsen 
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