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BESTYRELSESMØDE den 22.03.2010 

 Bestyrelsen har afholdt møde, hvori deltog de faste instruktører og spillemænd. 

Kommende arrangementer mv. ses nedenfor. Herudover kan vi oplyse følgende: 

 John og Hanne deltog i landsforeningens Årsmøde 2010 

 Ved regionens møde den 17.04 for foreningsbestyrelser deltog Torben og John  

 Regionen arrangerer fanebærerkursus den 18.04, hvori deltog Stefan (B&U), Henning 

og Torben 

REF-bladet udsendes fremover elektronisk til de medlemmer, som vi har mail-adresse på - 

øvrige får pr. post (udenfor sæsonen) eller ved dansen om onsdagen. 
 

  NYTTIGE  DATOER  OG  TIDER 

8. september Sæsonstart for B&U-holdet, Dagmarskolen, Vestervej 11 

Sæsonstart for Aftenholdet, Anlægspavillonen 

17.00 

19.30 

26. september Temadag om strikning, Køge museum (Regionen) 10-16 

26. september Landsstævnedanse 2011 (formiddag) og Sjællandske 

pardanse (eftermiddag), Dagmarskolens festsal (Reg.) 

10-16 

3. oktober Sjællandske pardanse II (pt. ukendt sted) (Regionen) 10-16 

20. oktober Ingen dans i efterårsferien  

30. oktober Fællesspisning og legestue 

Denne aften skal vi bl.a. danse les Lanciers 

17.00/19.00 

8. december Juleafslutning  

5. jan.2011 Så danser vi igen  

29. januar Dilettantforestilling, kaffebord og legestue 19.00 

30. januar Dilettantforestilling og kaffebord 14.00 

 

  BESTYRELSE oa. valgte 
Formand Torben Hansen 2282 9223 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  

B&U-kontaktperson 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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SÆSONSTART onsdag den 08.09.2010 

 Næste sæson starter på følgende tider og steder: 

 17.00-18.15 Børne-/Ungeholdet danser i Drengenes gymnastiksal på 

Dagmar-skolen, Vestervej 11, Ringsted (lige når SFO’en lukker om 

onsdagen).  

Alle danser kl. 17.00-17.40, og de største børn fortsætter til kl. 18.15. 

 19.30-21.30 Aftenholdet danser i Anlægspavillonens store sal, Tvær Allé 

5, Ringsted (efterfølgende onsdage startes med begynderdans kl. 19.00). I 
denne sæson skal vi bl.a. danse les Lanciers og Læsø-danse. 

 Prisen for en hel sæson incl. kontingent er for B&U-holdet 350 kr. (kan deles 

i 200 kr. + 150 kr.) for Aftenholdet 600 kr. (kan deles i 400 kr. og 200 kr.). 
 Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at skaffe nye/tidligere dansere, så det 

alt i alt bliver sjovere, for vi har de senere år været vel få på holdene. 
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DANS PÅ VETTERSLEV-HØM SKOLE den 17/3 2010 
 Karen, Randi, Keld og jeg var på Dansens Dag ude på Vetterslev-Høm skole og 

danse med 2 børnehaveklasser og 1 førsteklasse. Med som spillemænd havde vi Marianne, 

Inge og Bente, så vi var godt rustet til at danse med ungerne - og jeg skal love for, at de gik 

til den.  Ud af alle de børn var der kun 2, der ikke havde lyst til at deltage, de satte sig pænt 

og kiggede på, medens lærer og de andre børn dansede på livet løs . Det var simpel hen så 

dejligt at opleve som de hyggede sig. Jeg kan ikke forstå, det er så svært at få et børnehold 

til at køre. Torben 
 

DET SJÆLLANDSKE BØRNE- OG UNGDOMSSTÆVNE den 8-5 2010 
 Lørdag den 8-5 afholdt vi det Sjællandske B&U-stævne. Vi mødtes på Dagmarskolen 

kl. 9, hvor børnene skiftede til dragter, derefter gik turen til torvet, hvor Tulle Olsen 
åbnede stævnet kl.10.15 - derefter var der opvisning af børnene inden vi gik i procession til 

Outlets Centeret. Da vi nåede Outlets Centeret frøs børnene, så vi fik et tomt lokale at 

danse i, derefter gik turen tilbage til Dagmarskolen hvor vi skiftede tøj, inden vi spiste den 

medbragte frokost.  

 Kl.14-16 var der legestue i de 2 gymnastiksale hvor Karen og Lissi (Rødovre) var 

instruktør, musikken stod Midtsjællands Spillemandslaug for. Lissi havde legestuen for de 

mindste børn, efter en times tid havde børnene ikke energi til at danse mere, så de sad på 

gulvet ved siden af musikken og sang. Karen havde de store børn, dem var der gang i hele 

tiden, de ville godt have fortsat. Kl. 16 sagde vi farvel og på gensyn i Rødovre den 7-5-

2011.  

 Derefter var der oprydning og fællesspisning (Kirsten havde lavet maden). Der skal 

lyde en stor tak til dem der hjalp os den dag. Stævnedagen gav foreningen et overskud på 
kr. 10.699,45 som vi skulle dele med Støtteforeningen af 1968 (SBUS). Randi 
 

TUR TIL SKÖVDE I PINSEN 
 Den 21-23/5-2010 var Ringstedegnens Folkedansere & Midtsjællands Spillemands-

laug inviteret til Skövde Sverige i anledning af deres 60 års jubilæum. 

  Fredag den 21/5 kl. 9.30 mødtes vi ved Anlægspavillonen, hvor vi blev hentet af en 

rigtig lækker bus fra Midtsjællands turistfart, med en frisk chauffør. Så kørte vi til 

Helsingør, tog båden over til Helsingborg. På vej til Skövde var der rigtig musik og sang i 

bussen, og kl. ca. 13 holdt pause og spiste vores medbragte mad. På vejen derop af havde 

vi lidt regnvejr, men det gjorde ikke noget - der var en god stemning i bussen. Kl. 17.30 

ankom vi til Skövde i alle tiders regnvejr og blev modtaget af vores værter, så der var stor 

gensynsglæde og megen snakken, aftenen gik med indkvartering, aftensmad og hygge. 

 Lørdag den 22/5 kl. 11.00 skulle spillemændene give koncert i Helensparken, hvor 

der var en fin scene og danseestrade, den ligger i ”gamla staden” med flotte, gamle 
rødmalede huse, som bliver brugt til al slags håndarbejde. Spillemændene havde stor 

succes med deres koncert, vi folkedansere fik også mulighed for at svinge træbenet. Kl.12 

kørte vi til et idrætscenter og spiste frokost. Kl.16 var vi ude og se Silverfallet ved Berg. 

Derfra kørte vi til Bergs bygdegård, hvor vi fik Jubilæumsmiddag og dansede resten af 

aftenen. 

 Søndag den 23/6 kørte vi til Hjo, en lille by ved Vättern. Der oplevede Bente og jeg 

noget, vi aldrig har set før: En gudstjeneste med folkedans og folkemusik. Så var vi rundt i 

byen og så nogle gamle velbevarede huse, blev brugt til udstillinger. Vi var også nede ved 

havnen - der kunne man rigtig fornemme hvor stor Vättern er. Efter rundturen i Hjo kørte 

vi til en stor golfbane hvor vi spiste frokost og tog afsked med vores værter. Kl. 15 blev 

næsen vendt mod Danmark. Jeg tror alle har haft en dejlig oplevelse, og jeg vil ønske 

nogle flere tog med næste gang. Torben 
 

GRØN KONCERT den 25-27/6 2010 
 Fredag den 25/6 stod lejerchefen på Næsby camping klar til at modtage de første 

campingvogne, antallet stiger år for år, og der var også dømt råhygge. 

 Lørdag den 26/6 formiddag ankom de fleste, så begyndte man at spille. Ved 

middagstid var der fællesspisning af medbragt mad. Derefter begyndte naboer, venner og 

familie at komme. Efterhånden var der samlet et stort spillemandsorkester. Der blev 

sunget, danset og snakket. Kl.17 blev grillen tændt, og medbragt kød og pølser blev 

tilberedt, øl, vand og vin var medbragt, så under og efter spisningen var der råhygge til ud 

på de små timer. 

 Søndag den 27/6 fik vi morgenmad, og folk begyndte at køre hjem en god oplevelse 

rigere - det skal I have tak for Connie og Mogens. Torben 
 

LANDSSTÆVNE I MARIBO den 26-31.07.2010 
 Uge 30 stod i landsstævnes tegn. En lille gruppe fra Ringsted drog sydpå til Maribo 
for at deltage i festlighederne (håber vi næste år kan deltage med flere spillemænd og 

dansere). Et landsstævne er en særlig oplevelse, med en blanding af 

campingliv/folkedans/dejlig spillemandsmusik/sang/naturoplevelser/kultur og ikke mindst 

mødet med en masse glade mennesker. Vi ankom mandag, og efter vi havde fået vores 

plads, fået "landingshjulene" ned, lidt mad og drikke, skulle vi allerede i aktion med en 

fællestræning sammen med hele Region Sjælland.  

 Det var Region Sjælland der skulle åbne stævnet på torvet sidst på eftermiddagen.  

Snart var torvet fyldt med folkedansere med deres flotte/farverige dragter. Vi dansede 

vores opvisningsprogram igennem på bedste vis, og efter dette bød vi tilskuerne op til dans 

- der var heldigvis mange der takkede ja til dette. Region Sjælland kan være stolte af deres 

"hold", jeg mener vi var 80 til opvisning. Hver aften er der regionslegestuer og da vi havde 
vores tur mandag, var vi igen på plads, til at give opvisning i hallen. Vi dansede ud til 

dejlig spillemandsmusik, leveret fra vores spillemænd fra regionen, vi er så heldige at have 

mange dygtige spillemænd m/k og det betyder meget for os dansere, at de kan spille op til 

de mange forskellige trin, der er i løbet af sådan en opvisning. 

 Efter sådan en dag var vi alle så trætte og mættet af indtryk at vi ikke engang orkede 

at drikke en godnatbajer i vores "sjalteltet" som i år var hos Torben og Bente.  

 De næste dage var vi indimellem spredt for alle vinde, idet nogle havde meldt sig på 

div. udflugter/sangkurser/spillemandskoncert/ture til byen. Men vi samledes til de fleste 

måltider og aften/nathygge i "sjalteltet". 

 Spillemandskoncerten er en dejlig oplevelse. Der var voksen, børne- og 

ungdomshold, som gav koncert, samt en sanggruppe, som optrådte med en sjov sang.  

 "Campingmutter" fra Maribo Søcamping inviterede nogle spillemænd og 
folkedansere til at give en opvisning. Der blev så lavet en lille privat opvisning, hvor 

campinggæsterne også fik rørt benene. 

 Afslutningen foregik ved Hyldalen med taler, fane ind- og udmarch, overdragelse af 

fanen til næste års værtsby og som et perfekt punktum for en dejlig uge var der et kæmpe 

fyrværkeri ud over Maribo sø. Gå ind på www.Maribo2010.dk - der kan læses alt fra 

landsstævnet.  Connie 

http://www.maribo2010.dk/

