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Kære Alle.
Nu nærmer vi os den nye dansesæson, og som altid ser jeg frem til nye
glæder over dans, musik og det sociale samvær.
TUSIND TAK for al opmærksomhed til min 60-års fødselsdag. Jeg fik
både blomster - gaver og EN RIGTIG DEJLIG OVERRASKELSE, da en flok
glade dansere og spillemænd mødte op herhjemme søndag formiddag med
fødselsdagssang, glad musik og spændende dans. Især var det rigtig skønt at
opleve en ny dans, som jeg håber, vi alle kan få glæde af den kommende sæson.
Vi ses.
Mange varme hilsner fra Karen.

NYTTIGE DATOER OG TIDER
7. september Den nye sæson starter, første gang kl. 19.30 - de næste
gange er der begynderdans fra kl. 19.00 præcis
11. september Håndværkets Dag, Maribo Frilandsmuseum
21. september Dans i Ringstedhallens gamle cafeteria, lokale 2+3
28. september Ingen dans, da vi ikke kan skaffe lokale
19. oktober Ingen dans i efterårsferien
19. november Legestue efter Fællesspisning. Anlægspavillonen
7. december Juleafslutning
4. januar ’12 Vi danser igen
18. januar Generalforsamling
28. januar Dilettantforestilling og legestue
29. januar Dilettantforestilling og kaffebord
15. februar Ingen dans i vinterferien
27. okt. 2012 REFs 75 års jubilæumsfest
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SÆSON 2011/2012
Rigtig hjertelig velkommen til sæsonen 2011-2012.
Jeg håber alle har haft en god sommer, selvom vejrguderne ikke har
vist sig fra deres bedste side. Det er da godt at vi kan få begyndt at danse
folkedans igen så vi kan få svømmehuden af tæerne.
Det jeg godt kunne tænke mig var, at vi i forbindelse med vores
jubilæumsår 2012 lavede nogle kvadriller, så vi kunne lave opvisning til
Ringsted natten og Dansens dag, på den måde var datoerne fast. Det ville
også give noget aktivitet i løbet af året. Og måske kunne vi på den måde
blive nogle flere, der tog med på Landsstævne 2013, som skal være i
Hundested.
Torben

Næste sæson begynder onsdag den 7. september kl. 19.30. Den
14.9-12.10 er der begynderdans kl. 19.00-19.20, som kan fortsætte, hvis
der er mindst 8 dansere og de møder ”hver gang” og til tiden.
Karen tilbyder hver måned instruktion i ”månedens store dans”.
Foreningen udsætter 1 flaske vin i ”kapergave” for hver nyt medlem,
I skaffer - når der er betalt for mindst ½ sæson. Foreningen vil også gerne
påskønne de medlemmer, som møder til alle træningsaftnerne i den
kommende sæson - så der er også en flaske vin på højkant til hvert
medlem excl. bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen

BESTYRELSESMØDE




Bestyrelsen har afholdt møde den 17.8 med bla. følgende punkter:
Sæsonstart, legestuer, dilettant oa. aktiviteter, hvor efterårets legestue må
flyttes til den 19.11, da vi alligevel ikke kunne få Anlægspavillonen den
tidligere aftalte dag i oktober
Kontingentet blev fastsat til i alt 625 kr., fordelt med 150 kr. som
foreningskontingent og 475 kr. for vinterens dansekursus. Betalingen kan
deles i 400 kr. + 225 kr.
Foreløbig drøftelse af REFs 75-års jubilæum pr. 27.10.2012 jubilæumsarrangement og andre aktiviteter i den forbindelse. Bestyrelsen
vil gerne høre medlemmernes tanker om og forslag til, hvordan foreningen
bedst kan fejre jubilæet.

EFTERLYSNING
FRA LANDSSTÆVNET 2011 I ÅBENRÅ
Igen i år var vi nogle stykker, der tog til landsstævne. Som noget nyt kunne
vi – mod en mindre betaling – ankomme allerede søndag den 17/7, så vi kunne
få sat vogne i stilling og rejse fortelte, og det havde vi alle 5 par valgt, så var
mandagen nemlig ikke så hektisk.
Officielt startede stævnet om mandagen med optog op til torvet i Åbenrå,
hvor der var opvisning af den region, der skulle starte, og der blev holdt diverse
taler.
Derefter gik det så slag i slag hele ugen med dans, spil og udflugter. Vi 4
spillemænd spillede hver dag og næsten hver aften, og så tog de andre på
udflugt. Foruden os spillemænd, var der et aktivt dansepar - Connie og Torben som selvfølgelig deltog i opvisningen.
Spillemændene, som deltog, var Mogens, Steen, Bent og undertegnede,
derudover var John og Grethe fra Slaglille med, og de havde beredvilligt sat
deres store fortelt til rådighed som socialtelt.
Det var alle tiders tur med meget socialt samvær efter dagens strabadser.
Torsdag var Region Sjællands store dag med opvisning på torvet og
opvisning i hallen med efterfølgende legestue.
Vejret var rimelig godt med sol og spredte byger, indtil fredag hvor det
faktisk regnede hele dagen og natten med, så da vi stod op lørdag morgen, var
der vand i mange telte. Vi pillede teltene ned, mens vi gik i vand til anklerne,
men det kunne ikke slå os ud.
Jeg vil gerne opfordre flere til at tage med næste gang, som er i 2013 i
Hundested.
Hilsen fra
Bente (spillemand)

Op til REFs jubilæum den 27.10.2012 er undertegnede i fuld gang med at
skrive om foreningens historik gennem de 75 år. Det er endnu ikke besluttet,
hvordan historikken udgives (hjemmeside/jubilæumsbog).
I den forbindelse efterlyser jeg fotografier, avisudklip og/eller andet
materiale fra perioden 1937 til ca. 1970. Materialet kan jeg scanne på stedet, så
du f.eks. ikke behøver at tage fotos ud af dit album.
Jeg efterlyser fotos af:
 Formændene Frederik Nielsen, Carl Sørensen, Harry Larsen, Aksel
Svaneborg, Herluf Frederiksen, L. Kjær-Hansen, Chr. Pedersen + evt. flere
formænd fra de første 30 år
 Dragtudv.fmd. Grethe Kongstad Hansen
 Fanebærerne (gerne fotos med fanen) Herluf Frederiksen, Jørgen Jensen;
B&U-fanebærere: Pia Petersen, Gitte Laursen, Henriette Ringsing
 Æresmedlemmerne Anna og Frederik Nielsen, Christian Simonsen, Julius
Petersen, Otto F. Petersen
 Danselederne Anders Olesen, Bodil Nielsen, Niels Jensen, Vilhelm
Andersen
 Emblem fra 1944 (bestyrelsen indkøbte 25 stk., ukendt udseende)
Jeg søger endvidere følgende trykte dilettantprogrammer (idet alle andre
er lagt på hjemmesiden, hvor de kaldes fra forsiden eller siden Dilettant 2011):
 1989 ”Storken på eventyr” (pt. kun som udklip af forhåndsomtale i en
avis/ugeavis)
 1996 ”En pind til min ligkiste”
På forhånd tak

John, tlf. 5576 1298

