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NYTTIGE DATOER  OG  TIDER 

10. september 19.30 Vi møder til den nye sæson i Anlægspavillonen 

17. september 19.30 Vi danser i Ringstedhallens lokale 2-3 = gl. cafeteria 

24. september 19.30 Vi danser i Ringstedhallens lokale 2-3 = gl. cafeteria 

15. oktober - Efterårsferie - ingen dans 

29. november 17.30 Fællesspisning og legestue med lancier i 

Anlægspavillonen 

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 oa. valgte 
Formand John Gravesen 5576 1298 formanden@ringstedfolkedansere.dk  

Næstformand Torben Hansen 2282 9223  

Kasserer Randi Sørensen 5764 3634 kasserer@ringstedfolkedansere.dk  

Sekretær Sv. Erik Hilleberg 5764 1055 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  

Betalinger Kontant til kassereren eller via netbank til konto 2520 6277-852-975 
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VELKOMMEN TIL SÆSONSTART onsdag den 10.9.2014 kl. 19.30 
 

 En ny sæson står for døren, så vi igen kan komme i gang med verdens 

bedste form for motion - naturligvis til levende musik, samt instruktion af 

den altid smilende Karen. 

 Det er vigtigt for en levende forening som REF både at holde fast i 

traditionerne og iværksætte nye tiltag. Efter et årti med jævn tilbagegang har 

medlemstallet gennem de senere år stabiliseret sig og måske med en 

stigende tendens. Vort nye tiltag - dans den første times tid med 

børn/børnebørn på mindst ca. 12 år - håber vi vil være med til at tiltrække 

både unge og ældre til godt samvær og forhåbentlig mange års glæde. 

 Tag som sædvanlig skiftesko, kaffekurv og sangbog med. 

                                        

 Velkommen til den nye sæson 

Bestyrelsen   
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LAUGETS JUBILÆUM  
 Kære venner i R.F.  

 Vi takker jer for jeres store engagement i forbindelse med vores 

jubilæum. 

 Hvor er vi glade for at have venner som jer, for uden jer ville vores 

jubilæum aldrig have fået så stor succes. 

 Der var vist ingen ting der "missede "og det synes vi var utroligt, for en 

fejl hist og her ville jo være acceptabelt, men nej, det kørte på skinner hele 

vejen.  

 Vi havde foreningerne imellem en fin dialog, og evt. små 

tvivlsspørgsmål blev klaret let, og alt var uden problemer for os. 

 Så kære hjælpere og R.F. tak for jeres store arbejde, med alt: Tilrigning, 

afholdelse af arrangement, afrigning, m/m. 

 Uden at "forklejne" nogle, føler vi os forpligtet til at sige Kirsten og 

Henning tak for deres store andel i et vellykket stævne. Alt indkøb "lå i 

deres hænder", og der lå det godt og sikkert, og intet manglede. 

Morgenkaffe-buffet-middag-eftermiddags/ aftenkaffe m/m, det var utroligt 

hvor veltilrettelagt det var, og hjælperne som deltog, udviste en ro og 

"konduite ", og yderligere, så glade ud. 

 R.F. kan være stolte af at have sådant "nogle folk i folden". 

 Til alle værtsfolk vil vi også rette en tak, og håbe at vi fremover kan 

møde disse venner, man har fået her fra Skövde. 

 Lauget står selvfølgelig til rådighed, når i har jubilæum næste gang. 

Vi har faktisk fået "respons" fra flere deltagere, som har udtalt at det var et 

fantastisk arrangement, men nogle Svenskere som har været her adskillige 

gange, udtalte at det var det "trivligste" jubilæum de nogensinde havde været 

med til!  

 Der var meget forskelligt musik, og de kunne danse hvad de ville, til de 

forskellige gruppers spil, og her indgår også ufejlbarlig "servicering" fra 

R.F. 

 Tusind tak og venlig hilsen fra Midtsjællands Spillemandslaug. 

Mogens Jensen  

 

 

DANSEAFTNER FLYTTET 
Onsdagene den 17.9 og 24.9 skal vi danse i Ringstedhallens tidligere 

cafeteria, lokale 2-3 - næsten lige overfor Anlægspavillonen. Til gengæld er 

vi i år kun varslet flytning disse 2 aftner. 

LANDSSTÆVNE 2014, FREDERIKSHAVN 
 Vi var 3 biler med campingvogn som mødtes ved storebæltsbroen 

fredag formiddag og fulgtes ad til Frederikshavn, hvor vi ankom om efter-

middagen og fik anvist vores pladser. 

 Her mødte vi de andre fra Ringsted og efter at vi var kommet på plads, 

var der hyggeligt samvær i Grethe`s  fortelt, hvor vi mødtes hver aften , hvor 

vores gode musikanter spillede og vi fik sunget en hel del og skålet i kaffe 

og andet drikkeligt. 

 Da det var første gang vi skulle deltage i dette landsstævne glædede vi 

os meget til at deltage i så stort et arr. 

 Det var et kanon godt stævne , hvor alting bare funkede, lige bortset fra 

vandet som nogle blev syge af at drikke . 

 Vi har rigtigt hygget os, både i hyggeligt samvær med vennerne fra 

Ringsted og med dansen / musikken og opvisningerne, i det hele taget en 

dejlig uge, hvor der også blev tid til familiebesøg og besøge nogle af byens 

seværdigheder, som vi meget gerne deltager i igen. 

 En stor tak til alle som deltog i Landsstævnet  

Hilsen Jannie og Jan Lemming  

 

BESTYRELSESMØDE 
 Bestyrelsen har afholdt møde med bla. følgende punkter: 

 Evaluering af afslutningsaften, forårsdans, laugets jubilæum, 

landsstævne, Folkedansens Dag og Ringsted Natten 

 Planlægning af første del af sæsonen 

 

DØDSFALD 
 Søndag den 17. august døde foreningens mangeårige medlem Boris 

Larsen, 87 år gammel. Sammen med Aase har han danset i foreningen i over 

35 år, og de har taget aktiv del i foreningslivet, herunder været med til 

opvisninger og flere landsstævner.  

 Boris var i 1984 med til at stifte Midtsjællands Spillemandslaug, og selv 

om han de seneste år blev mere svagelig, deltog han i juli måned i laugets 30 

års jubilæumsarrangement. 

 Vore tanker går i denne tid til Aase og familien Larsen, som har mistet 

en stilfærdig, men glad mand og far. 

 Foreningen deltog med fane ved Boris’ begravelse. 

 Ære være mindet om Boris. 

John  


