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 NYTTIGE DATOER OG TIDER 
Se mulige ændringer på http://www.ringstedfolkedansere.dk → Datoer/Tider 

26. marts 17.30-21.30 Sæsonafslutning 

30. marts 12.00 Regionsmesterskab i folkedans, Roskilde 

2., 9., 16. apr. 19.30 REFs Forårsdans, Anlægspavillonen 

10. maj  

10-18 

18-23 

Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76, Middelfart 

DM i Folkedans 

Spisning og DM-legestue (billetter skal bestilles forud) 

15. juni 10-16 Fællestræning til landsstævne i Frederikshavn 

Stedet kendes endnu ikke - se regionens hjemmeside 

5. juli  Midtsjællands Spillemandslaugs 30 års jubilæum, 

Anlægspavillonen 

14-19. juli  Landsstævne i Frederikshavn 

(9-)10. august 10-16 Folkedansens Dag, Nyvang, Holbæk 

10. september 19.30 Sæsonstart i REF, Anlægspavillonen 

11. oktober  Fællesspisning af medbragt, indkøbt mad 

Legestue, Anlægspavillonen 

15. oktober - Efterårsferie - ingen dans 

10. december  Juleafslutning, Anlægspavillonen 

7. jan 2015 19.30 Vi danser igen 

21. januar 19.00 Generalforsamling og dans 

31. januar 

1. februar 

19.00 

14.00 

Dilettant og legestue 

Dilettant og kaffebord 

11. februar - Vinterferie - ingen dans 
 

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  

2520-6277852975 (OBS: Ret nyt Registrerings- og Kontonr.) 
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SÆSONAFSLUTNING 2013/2014 
 

 Ved afslutning af denne sæson vil jeg gerne takke alle for et godt 

humør, danselyst og danseglæde. 

 Efter sidste års jubilæumssæson kan vi denne gang se tilbage på en 

mere normal sæson, hvor der har været god aktivitet og et pænt 

fremmøde, selv om vi var lidt færre i denne sæson. Efterårslegestuen 

havde desværre vel få deltagere, mens dilettantforestillingerne med 

efterfølgende kaffeborde og lørdagsdans i år var pænt besøgt. 

 I år prøver vi med 3 aftners Forårsdans - læs i bladet om temaet. 

 

Med venlig hilsen og på gensyn til Forårsdans og/eller den nye sæson 

John
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SÆSONAFSLUTNING ONSDAG DEN 26.3.2014 KL. 18-21.30 

 Kl. 18 spiser vi den via Randi forudbestilte buffet - eller den medbragte, 

indkøbte mad, hvorefter vi danser. REF giver kaffe/the med Kirstens 
velsmagende kage. Vi danser videre til kl. 21.30 og siger tak for denne sæson - 

samt på gensyn til tre onsdages Forårsdans og/eller sæsonstart den 10. 

september. 

 Medbring selv service, bestik, kop, sidetallerken, serviet mv. 

 

 

FORÅRSDANS DEN 2., 9. og 16. APRIL 
 Som besluttet på generalforsamlingen arrangeres der Forårsdans de første 3 

onsdage i april måned.  

 Ved betaling til Randi senest den 2. april er prisen for alle 3 gange 75 kr., 
mens ’løssalgsprisen’ er 30 kr. pr aften. Pakkeprisen på 75 kr. tilbydes alle, ikke 

kun de allerede tilmeldte 22 dansere. 

 Det er aftalt med Karen og spillemændene, at vi danser: 

 ’Sønderborg Dobbeltkvadrille’ med flere melodier og danse-variationer, 

 ’Les Lanciers’ til det ’gamle’ melodisæt af Hart - mens vi i efteråret brugte 

det mere kendte melodisæt af Mikél 

 ’løse danse’  

 

LANDSSTÆVNE DEN 14-19.7.2014 I FREDERIKSHAVN 

 Landsforeningen Danske Folkedansere (LDF) indbyder sammen med 
Danske Folkedanseres Spillemandskreds (DFS) til landsstævne, som man kan 

læse meget mere om i Trin & Toner 2014, samt på den særlige hjemmeside 

www.frederikshavn2014.dk  
 På REFs hjemmeside kan du også læse om, hvad stævnet ofte har at byde 

på, samt se nogle billeder fra landsstævnet i Hundested 2013. 

 Tilmelding til stævne, camping-/skolelogi, udflugter, kurser mv., samt 

betaling med betalingskort sker på hjemmesiden www.frederikshavn2014.dk. 
Husk tilmelding senest den 31. marts, hvorefter prisen stiger med 100 kr. og 

visse aktiviteter kan være udsolgt eller evt. aflyst. Connie Jensen tilbyder at 

hjælpe med tastearbejdet, og det er en god ide på forhånd at vælge, hvilke 
aktiviteter, man vil deltage i - både dem uden og med betaling. Dit 

medlemsnummer til LDF står på dit REF-medlemskort efter tallet 4113- 

 Ved tilmelding til regionsopvisning skal man deltage i fællestræning 

søndag den 15.6 kl. 10-16 på et endnu ikke oplyst sted, normalt midt i regionen. 
 Der er i år udsigt til, at op mod 12 dansere, spillemænd og ledsagere fra 

Ringsted tager til landsstævne, så der bliver megen hygge i den lille koloni. 

 

FOLKEDANSENS DAG DEN (9-) 10. AUGUST PÅ NYVANG 

 Gennem efterhånden mange år er der arrangeret Folkedansens Dag i 

Andelslandsbyen Nyvang, Oldvejen 25, Holbæk - først af Holbækegnens 
Folkedansere, så LDF Vestsjællands Amt og nu af LDF Region Sjælland. 

 Der er normalt mulighed for at ankomme lørdag, hygge sig om aftenen og 

overnatte i campingvogn, telt el.lign. 

 Søndag kl. 10 er der faneindmarch, stævneåbning og fællesdans, hvorefter 
de tilmeldte foreninger og tilmeldte/sammensatte grupper giver opvisning rundt 

omkring i andelslandsbyen, vekslende med fællesdanse. Du kan medbringe eller 

købe frokost og drikkevarer, besøge slagterbutikken, brugsen, smedien, 
mejeriet, forsamlingshuset, kirken mv. eller bare hygge dig og danse. 

 Ved ankomst i folkedragt er der den dag gratis entre - læs mere på 

regionens hjemmeside, hvor der kommer flere oplysninger. 
 Det er efterhånden en del år siden REF deltog, og da vi ikke mødes til 

sommerudflugt, vil vi høre, om REF i år skal prøve at stille med hold og/eller 

enkelte dansere/par. 

 
 

GENERALFORSAMLINGEN DEN 22.1.2014 
 På generalforsamlingen blev beretning og regnskab fremlagt og godkendt. 
Det blev vedtaget at lave Forårsdans de første 3 onsdage i april måned, hvortil 

22 meldte sig. Svend Erik Hilleberg blev valgt som fanebærer-stedfortræder, 

mens øvrige valg var genvalg. Dragtudvalgets beretning og regnskab blev 
godkendt, og Karin genvalgt. Under Evt. var der intet. 

 Referat med beretninger kan ses/hentes på hjemmesiden. 

 

 

BESTYRELSESMØDE 
 Bestyrelsen har afholdt møde med bla. følgende punkter: 

 Evaluering af generalforsamling og dilettant 

 Planlægning af sæsonafslutning, Forårsdans, næste sæson og det årlige 

møde med Karen, Mogens og Marianne 

 Spillemandslaugets 30-års jubilæum lørdag den 5. juli 2014 i 

Anlægspavillonen. På et snarligt møde med lauget skal det aftales, hvordan 

REF kan være lauget behjælpelig med arrangementet 

 Forslag om at søge medlemmernes opbakning til at deltage i Folkedansens 

Dag på Nyvang ved Holbæk søndag den 10. august, evt. med ankomst 
dagen før 
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