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EFTERLYSNINGER TIL JUBILÆUMSSKRIFTET (2) 
Med tak for de modtagne bidrag efterlyser jeg stadig fotos af: 

 Formændene Frederik Nielsen, Carl Sørensen, L. Kjær-Hansen, Chr. 

Pedersen + evt. flere formænd fra de første 30 år 

 B&U-fanebærerne (gerne med fanen) Pia Petersen og Gitte Laursen  

 Æresmedlemmerne Frederik Nielsen, Christian Simonsen, Julius Petersen, 

Otto F. Petersen, Emblem fra 1944  

Jeg søger også det trykte dilettantprogram / video fra forestillingen 1985 

”Frøken Dyderups pensionat”, samt 1989 ”Storken på eventyr”. 
 

På forhånd tak John, tlf. 5576 1298 
 

NYTTIGE DATOER  OG  TIDER 

28. marts 18.00-21.30 Sæsonafslutning 

16. juni 11.00 Midsommerstævne, Køge 

29.6 - 1.7  Grøn Koncert hos Connie og Mogens, Næsby Strand 

11. august  Folkedansens Dag, Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk 

26. august 14.00 Håndværkets Dag, Frilandsmuseet, Maribo 

5. september 19.30 Sæsonstart i Anlægspavillonen 

19.9 og 26.9 19.00/19.30 Dansen er flyttet - stedet kendes endnu ikke 

17. oktober - Ingen dans i efterårsferien 

 26-28. okt.   REFs 75 års jubilæumsarrangement 

12. december  Juleafslutning 

9. januar ’13  Vi danser igen 

2.-3. februar  Dilettantforestillinger 
  

BESTYRELSE oa. valgte 
Formand Torben Hansen 2282 9223 formanden@ringstedfolkedansere.dk  

Næstformand Steffen Nielsen 5761 5787 nest-fmd@ringstedfolkedansere.dk 

Kasserer Randi Sørensen 5764 3634 kasserer@ringstedfolkedansere.dk  

Sekretær, webmaster John Gravesen 5576 1298 sekr@ringstedfolkedansere.dk 

Kagemester Kirsten Nielsen 5761 3219  

Dragtudvalg, formand Hanne Gravesen 5576 1298 dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk  

Dragtudvalg, kasserer Karin Hilleberg 5764 1055  

Fanebærer Henning Nielsen 5761 3219  

Hjemmeside www.ringstedfolkedansere.dk 

Betalinger Kontant til kassereren eller via netbank til konto 4955-3284902262 
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SÆSONAFSLUTNING den 28.3.2012  
 

 Igen i år mødes vi kl. 18 til fællesspisning af indkøbt mad/ 

smørrebrød. Efter spisningen danser vi - i fest-/selskabstøj - bl.a. les 

Lanciers og siger tak for denne sæson. REF giver kaffe/the til Kirstens 

gode kringle. Medbring venligst service, bestik, kop og kagetallerken. 

 Jeg vil ønske alle folkedansere og deres familie en rigtig god 

sommer, samt sige tak for denne sæson og på gensyn onsdag den 

5.9.2012 kl. 19.30, hvor Karen, Mogens, Marianne mfl. fortsætter i 

bedste stil. 

                                       Med venlig hilsen 
 

Torben
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SPILLEMANDSKREDSENS WEEKEND den 2-4.3.2012 
 

 Foreningen var i week-enden d. 2. til d. 4. marts vært for Danske 

Folkedanseres Spillemandskreds spillemandstræf og generalforsamling. 

Spillemændene blev indkvarteret i nogle klasseværelser på Sdr. Park 

skolen og alle deres aktiviteter foregik i Ahornhallen. 

 Foreningen stod for alt det praktiske såvel før som under træffet. 35 

spillemænd blev hele lørdagen hejlet igennem af spillemandsinstruktøren 

Helle Baltzer Rohde fra Århus, der havde sammensat et program, der 

gjorde det store orkester i stand til at levere kanon musik til legestuen 

lørdag aften, som Ringstedegnens Folkedanserforening var vært ved.  

 Legestuen blev ledet af en rigtig dygtig instruktør Helle Larsen fra 

Sengeløse, der til daglig er danseinstruktør ved Ramsø Folkedanser-

forening. Der var godt nok energi i hende og dansegulvet blev flittigt 

brugt fra start til slut. 

 Kaffepausen bød på en lille overraskelse. Den danske solo-mester i 

spillemandsmusik og senest pr. december 2011 også skandinavisk solo-

mester i spillemandsmusik, Poul Bjergager, gav en fremragende og flot 

demonstration af, hvad der banede vejen til disse titler. 

 Bestyrelsen inkl. deres bedre halvdele havde en rigtig travl week-

end, men flere foreningsmedlemmer havde beredvilligt stillet sig til 

rådighed på nogle af de tidspunkter, hvor det gik stærkest. Tusinde tak 

for hjælpen til jer der gav en hånd.  

Steffen 

 

GRØN KONCERT den 29.6 - 1.7 
 

 Traditionen tro indbyder Connie og Mogens til årets grønne koncert 

ved deres sommerhus ved Næsby Strand. 

 Man er meget velkommen til at ankomme fredag aften med 

campingvogn/telt, mad og drikke - om lørdagen bliver der meget 

spillemandsmusik at danse og lytte til. Glæd dig - det bliver endnu en 

god begivenhed med megen glæde. 

 

BLADET PR. E-MAIL 
 

Foreningen vil gerne sende dig bladet pr. mail, hvilket lettest sker ved at 

sende en e-mail til sekr@ringstedfolkedansere.dk  John

BESTYRELSESMØDER 
 

 Bestyrelsen har afholdt flere møder med bla. følgende punkter: 

 Planlægning af generalforsamlingen, dilettantforestillingerne, 

spillemands-weekenden, sæsonafslutningen, næste sæson mv. 

 Jubilæet, herunder køb af printer til Jubilæumsskriftet, bladet, 

programmer mv. 

 

 

75-ÅRS JUBILÆET 
 

 Jubilæumsudvalget bestående af bestyrelsen, Karen, Mogens og 

Bente holder i april måned møde med henblik på fortsat planlægning af 

arrangementet i weekenden den 26-28.10.2012. Der vil løbende blive 

orienteret herom. 

 På sæsonens sidste danseaftner fremlægges et prøvetryk af det 

Jubilæumsskrift, der kan forhåndsbestilles til 60 kr. (betales ved 

modtagelsen), mens løssalgsprisen bliver 75 kr.. Skriftet omtaler 

personalia (75 års formænd, kasserere, dragtudvalgsformænd, 

fanebærere, æresmedlemmer og forspillere), logo, emblemer, love, samt 

historik, opdelt i 5 års perioder. Der er rigtig mange sort/hvide og 

farvefotos og scanninger af protokoller, scrapbøger oa. materiale - alt 

sammen trykt på godt papir og forsynet med tyrkisblå for- og bagside. Vi 

modtager allerede nu forhåndsbestillinger, og tidligere medlemmer af 

REF er også velkommen til at bestille skriftet. 

John 

 

 

REGIONENS ARRANGEMENTER 
 

 Region Sjælland indbyder til: 

- Midsommerstævne i Køge lørdag den 16.6 kl. 11-16 

- Folkedansens Dag i Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk, lørdag den 

11.8 - med mulighed for aftenhygge og overnatning 

- Håndværkets Dag på Maribo Frilandsmuseum søndag den 26.8 

med folkedans kl. 14-16 

Se mere på regionens hjemmeside, som kan kaldes fra REFs hjemmeside. 
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