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

26. marts 18.00-21.30 Sæsonafslutning, hvis sæsonen ikke forlænges 

22. marts  Regionskonkurrence i folkedans, Roskilde 

1., 8., 15. og 

22. april 

19.30 Forårsdans i Anlægspavillonens sal 

Bestilling af dragter til Skövde, Nordlek ± Nyvang 

18. april 10.00 Landsforeningens årsmøde ved Middelfart 

9. maj  DM i Folkedans for par, Middelfart 

Spisning og DM-legestue (billetter skal bestilles forud) 

20. maj 19.30 Træning af opvisningsdanse til Skövde. Valdemarskolen 

22-24. maj  Venskabsbesøg i Skövde 

27. juni  Grøn Koncert hos Connie og Mogens ved Næsby Strand 

14-19. juli  NORDLEK i Viborg 

8. august  Folkedansens Dag, Nyvang ved Holbæk 

2. september 19.30 Den nye sæson begynder 

14. oktober  Ingen dans i efterårsferien 

En fredag Aften Lancieraften med ostebord 

9. december  Juleafslutning 

6.1.2016 19.30 Vi danser igen 

20. januar 19.00 REFs ordinære generalforsamling 

30-31. jan.  Dilettantforestillinger mv. 

17. februar  Ingen dans i vinterferien 

23. marts ’16  Sæsonafslutning 
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SÆSONAFSLUTNING 2015 
 

 Ved afslutning af denne sæson kan vi se tilbage på mange aftner med 

pænt fremmøde, god danselyst og godt humør – noget, der virkelig tæller 

i en forening som vores. Humøret får også en tak opad, når Karen med sit 

glade væsen instruerer dansen, ledsaget af den gode musik, de faste 

spillemænd leverer gang på gang. 

 Vi kan også se tilbage på en sæson med flere gange ”optræden” ud af 

huset på skoler og kurser, som har taget pænt imod os og vist det 

livsbekræftende ved at danse folkedans. 

 Den nye sæson begynder onsdag den 2. september, så vi når at danse 

mindst 2 gange før den forventede flytning to gange til Ringstedhallen. 

 Med venlig hilsen, tak for en god sæson og på gensyn til den nye – 

hvis I da ikke kommer med til Forårsdans i april måned. 

John  

http://www.ringstedfolkedansere.dk/
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/


SÆSONAFSLUTNING onsdag den 25.3.2015 

 Kl. 18 er der fællesspisning af forud bestilt eller medbragt, indkøbt 

mad, hvorpå vi danser – og i aftenens løb nyder Kirstens hjemmebag til 

den serverede kaffe/the. Vi slutter til normal tid 21.30. Medbring selv 

service, bestik, kop, servietter mv. 
 

GENERALFORSAMLING den 21.1.2015 
 Referat og de fremlagte beretninger kan læses på REFs hjemmeside. 
 

  

 

BESTYRELSESMØDER 

 Bestyrelsen har afholdt møder om bla. konstituering (uændret), 

evaluering af arrangementer, planlægning af det næste år (se bladets 

bagside), turen til Skövde den 22-24. maj, møde med Karen, Mogens og 

Marianne, samt Landsforeningens årsmøde, som John deltager i. 
 

DILETTANTFORESTILLINGER 

 Endnu en gang lykkedes det at indøve og afvikle et lystspil med 

mange sjove episoder. Lørdag aften fik alle danserne sved på panden, og 

både lørdag og søndag nød vi Kirstens boller og lagkage. Tak til de 

fremmødte – og I andre gik glip af en god aften/dag. 
 

FORÅRSDANS 

 Onsdagene den 1., 8., 15. og 22. april indbyder REF egne og 

eksterne folkedansere til Lancier til Harts melodisæt, danske danse til 

Nordlek, danse til brug i Skövde, samt ”løse” danse. Karen er forhindret, 

så John leder dansen til musik af de faste spillemænd. 
 

VENSKABSBESØG i SKÖVDE den 2-24.5.2015 

 Fredag morgen kører godt en snes dansere, ledsagere og spillemænd 

til Skövde Folkdansgilles 65 års jubilæum. John kontakter vore tilmeldte 

medlemmer vedr. betaling for bussen. 

 Vi er anmodet om at danse i dragt, og dansene trænes dels under 

Forårsdansen, dels onsdag den 20.5. kl. 19.30 på Valdemarskolen. 
 

LEJE af DRAGT 

 Dragter til Skövdetur, Nordlek, Nyvang mv. kan lejes hos REF. 

Hanne tager mål af ”nye” lejere ved sæsonafslutningen den 25. marts, og 

dragterne udleveres den 20. maj. Se på hjemmesiden om brug af dragter. 

GRØN KONCERT den 27.6.2015 

 Årets grønne koncert ved Connie og Mogens’ sommerhus ved 

Næsby Strand afvikles lørdag den 27. juni eftermiddag og aften. Man kan 

som sædvanlig ankomme fredag og slå sit telt, teltvogn, campingvogn 

eller autocamper op i området – medbringende vådt og tørt til denne 

weekend. Dog sælger børnebørnene sikkert igen i år kage, kaffe/the oa. 

drikkevarer til favørpris. 

 Kom med din madkurv og grillbakke som danser, spillemand, 

ledsager, dilettant ea., nyd dagen, vær med og gi’ gerne et nummer. 

 Sommerhusets adresse kan sikkert findes på laugets hjemmeside 

www.midtsjaellandsspillemandslaug.dk 
 

NORDLEK 2015 i VIBORG 

 Den 14-19. juli er der nordisk stævne i Viborg for folkedansere og 

spillemænd. Læs meget mere i Trin & Toner, samt på stævnets 

hjemmeside www.nordlek2015.dk  

 Tilmeldingen kan kun foretages via hjemmesiden, hvor der også 

findes en vejledning. 

 

FOLKEDANSENS DAG den 8.8.2015 på NYVANG 

 Sidste år genoptog REF en tidligere aktivitet ved at stille med 9 

dansere og en håndfuld spillemænd til en meget vellykket dag i 

Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. 

 Vejret viste sig fra den allerbedste side med højt solskin, så det var 

en fornøjelse at nyde en god frokost i det grønne sammen med de 

fremmødte folkedansere. 

 Vi startede med at gå i samlet flok ned til den eng, hvor vi skulle 

lave en opvisning. Da skete der det som er så godt ved folkedans, alle 

kunne være med til at danse, børn unge og os lidt mere modne, med eller 

uden dragt. De unge folkedansere må jeg indrømme var der noget mere 

fart på. Os andre modne lidt mere roligt, og børnene gjorde hele 

opvisningen til en hyggelig og rar opvisning - de var rigtig dygtige.  

 Det der også var godt, var at lige pludselig stod alle spillemændene i 

samme telt og spillede sammen. 

 Så alt i alt en dejlig dag som man mindes med glæde. Dette vil vi 

gerne gentage, hvis der er opbakning til det. Dansene vil blive 

gennemgået under Forårsdansen.                                            Torben 
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