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NYTTIGE DATOER  OG  TIDER 

4. september 19.30 Den nye dansesæson begynder, Anlægspavillonen 

18. september 19.30 Vi danser i Ringstedhallen, lokale 2-3 

25. september 19.30 Vi danser i Ringstedhallen, lokale 2-3 

16. oktober - Ingen dans i efterårsferien 

30. oktober 19.30 Vi danser i Ringstedhallen, lokale 2-3 

2. november 17.30/19.30 Fællesspisning og REFs legestue  

27. november 19.30 Vi danser i Ringstedhallen, lokale 2-3 

29. november 19.00 Lanciers-aften, Dagmarskolens Samlingssal, Vestervej 11 

11. december 17.30 Juleafslutning  

8.jan. 2014 19.30 Vi danser igen 

22. januar 19.00 Generalforsamling 

1. februar 17.30/19.00 Fællesspisning. Dilettant og legestue 

2. februar 14.00 Dilettant og kaffebord 

12. februar - Ingen dans i vinterferien 

26. marts  Sæsonafslutning, hvis vi ikke danser den 2., 9., 16. og 23. 

april (besluttes på generalforsamlingen) 
  

 

BESTYRELSE mfl. 
Formand, webmaster John Gravesen 5576 1298 formanden@ringstedfolkedansere.dk   
Næstformand Torben Hansen 2282 9223 nest-fmd@ringstedfolkedansere.dk  

Kasserer Randi Sørensen 5764 3634 kasserer@ringstedfolkedansere.dk  
Kagemester Kirsten Nielsen 5761 3219  

Sekretær Sv.Erik Hilleberg 5764 1055 sekr@ringstedfolkedansere.dk 

Dragtudvalg, formand Hanne Gravesen 5576 1298 dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk  
Dragtudvalg, kasserer Karin Hilleberg 5764 1055  

Fanebærer Henning Nielsen 5761 3219  

Betalinger Kontant til kassereren eller via netbank til konto  

2520 6277-852-975 (OBS: Nyt Registrerings- og Kontonr.) 
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SÆSONSTART 2013/2014 
 

 Rigtig hjertelig velkommen til folkedansesæson 2013-2014. Jeg 

håber ikke I er blevet alt for tunge bagi af at sidde og slikke solskin, men 

så er det da godt at vi har en frisk og glad instruktør som Karen og nogle 

gode spillemænd til at sætte gang i os, så vi kan få en sæson med meget 

dans og glæde. 

 Vi har i år ikke planlagt et begynderkursus, men det oprettes, hvis 

der viser sig behov derfor. 

 Jeg vil igen i år minde jer om, at foreningen meget gerne ville spille 

dilettant, men det kræver, at der er nogle af jer der vil være med, så jeg 

vil opfordre jer til at komme ud af busken og være med. 

 Med et glædelig velkommen 

Formanden 

mailto:formanden@ringstedfolkedansere.dk
mailto:nest-fmd@ringstedfolkedansere.dk
mailto:kasserer@ringstedfolkedansere.dk
mailto:sekr@ringstedfolkedansere.dk
mailto:dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk
http://www.ringstedfolkedansere.dk/


BESTYRELSESMØDE 

 Bestyrelsen har netop afholdt møde med bla. følgende punkter: 

 Torben har af helbredsmæssige grunde ønsket sig afløst som 

formand, så bestyrelsen har konstitueret sig med John som formand 

og webmaster, Torben som næstformand, Svend Erik som sekretær, 

Randi som kasserer og Kirsten som kagemester - se bagsiden 

 Planlægning af den kommende sæson 
 

KONTINGENTER 1.9.2013 - 31.8.2014 

 Over 25 år 18-25 år Under 18 år 

Foreningskontingent: 150 kr. 150 kr. 50 kr. 

Dansekursus: 525 kr. 250 kr. 250 kr. 

I A L T:  675 kr.  400 kr.  300 kr. 

Beløbet kan deles i:  400+275 kr. 250+150 kr. 150+150 kr. 
 

FRIVILLIGHEDSDAG fredag den 27.9.2013 kl. 15.30-17 

 Ringsted Kommune indbyder foreningerne til at ”vise flaget” den 

dag, og REF arbejder på at stille med dansere, musik, instruktør og fane, 

så vi kan danse på Torvet 1-2 gange mellem kl. 15.30 og 17. Hvis det 

lykkes, møder måske 2 par i dragt, mens vi hermed opfordrer alle 

medlemmer til at møde op, fylde, danse og snakke med folk.  

 Nærmere oplysninger følger på danseaftner og hjemmesiden. 

Bestyrelsen 

GRØN KONCERT 

 Lørdag den 30. juni var der grøn koncert hos Connie og Mogens i 

deres sommerhus. Det var en rigtig hyggelig dag med godt vejr.  

 Efter at have spist en medbragt frokost var det tid til at høre noget 

god spillemands musik, der blev spillet musik hele eftermiddagen.  

 Til aften blev der tændt op i grillen. Der blev hygget til folk kørte 

hjem, hvis ikke man havde taget campingvognen med. En stor tak til 

Connie og Mogens for endnu en dejlig dag. 

Randi 

 

LANDSSTÆVNE 15-20. JULI i HUNDESTED 

 Dette år var stævnet i Hundested. Vi kørte derop om søndagen. Det 

er der efterhånden flere der gør, så kan man få etableret sig inden det hele 

går løs om mandagen. 

 Vi var 8 personer her fra Ringsted. 4 campingenheder blev det til. 

John og Grethe tilbød deres fortelt som ”sjaltelt” for os.  Torben – Bente 

– Steen – Connie – Mogens og Connie, var de øvrige fra Ringsted. 

Forklaring på et ”sjaltelt” (for nye interesserede): Her mødes vi til 

morgenmad – frokost – aftensmad og ikke mindst til ”afterdancing” hvor 

vi hygger os og fortæller om dagens både positive og negative oplevelser. 

En enkelt vits eller to sniger sig også med, disse skal til tider skylles ned, 

så vi får også godnatrødvin eller øl. 

 Mandag var der åbning af stævnet – hvor danserne i deres flotte 

dragter og ikke mindst fanerne indtog byen og gjorde holdt på havnen, 

hvor så den officielle åbning af stævnet foregik. 

 Der var ingen fra REF, der deltog i opvisningerne, men vi havde 3 

spillemænd med. 

 De 5 dage forløb for vores vedkommende med udflugter, sejltur, tur 

til havnen hvor vi spiste dejlig aftensmad (frisk fisk). 

 Vores spillemænd var meget i ”ilden”, med træning til opvisningerne 

og til spillemandskoncerten, der vanen tro er om fredagen. 

 Alt var dog ikke som i de gode gamle dage for hov !  ? der skulle 

lige pludselig ikke være fællesspisning, om onsdagen for vores region ?  

 Torsdag var Region Sjælland på, med opvisninger på havnen, inde i 

byen, på plejehjem, og om aftenen legestue med opvisning, i den store 

hal. 

 Der må jeg tage hatten af for dem, det var bare en god opvisning de 

leverede Regionens nye danseleder Astrid, stod for nytænkning i denne 

opvisning. Vores region var det næststørste hold med 8 kvadriller. 

 Spillemandskoncerten var en god oplevelse. Tænk hvad spillem/k 

kan præstere, når der står en god dirigent foran. I dette tilfælde Rene 

Axelsen.   

 Vi er nu nået frem til fredag aften hvor der skal være afslutning og 

stævneflaget skal afleveres til Frederikshavn. 

 Afslutningen var lagt i de unges hænder og fødder, og der blev 

spillet og danset så det var en lyst og vi der sad ned, og så på, tabte helt 

pusten. Det var en flot og værdig afslutning, for ugen. 

 Efter taler, og tak for denne gang, blev fanerne båret ud. Det er 

meget højtideligt og man står der og bliver helt rørt og sentimental. Væk 

er de og man kan glæde sig til næste år. 

Connie 


