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Folkedanseforening fyldte 75 år
Ringstedegnens Folke-
danserforening fejrede i
weekenden 75 års jubi-
læum, og det var festligt.
Blandt andet gav de op-
visning i RingStedet.

RINGSTED: Der var uden-
landske gæster, fester og
masser af dans på pro-
grammet, da Ringstedeg-
nens Folkedanserforening
i weekenden holdt deres 75
års jubilæum.

De udenlandske gæster
kom fra Ringsteds ven-
skabsby Sk6vde, og ikke
mindre end ni personer
havde taget turen fra det
svenske, til det der skulle
vise sig at blive en rigtig

festlig weekend.
Det hele skulle dog ikke

gå op i fest, og derfor var
folkedanserne også i Ring-
Stedet for at give en opvis-
ning.

Ifølge Torben Hansen, der
er formand for Ringstedeg-
nens Folkedanserforening,
var opvisningen et forsøg
på at hverve flere medlem-
mer.

- Vi håber, at vi med en
opvisning, hvor vi viser,
hvad vi laver, kan få flere
til, der har lyst til at danse
med os, siger han.

Efter opvisningen i Ring-
Stedet gik turen til An-
lægspavillonen, hvor den
stod på fest og mere dans.

- Vi var 87 personer til
spisning, og det har sim-
pelthen været så godt og
vi har hygget os meget. Vi
dansede lige til klokken
halv 12. Der kunne spille-
mændene ikke mere, men
der havde de efterhånden
også været i gang i mange
timer, siger Torben Han-
sen.



I går sluttede den festlige
weekend af med en fro-
kost på Benløse Kro for de
udenlandske gæster og de-
res værtsfamilier.

- Vi sluttede hele week-
enden af med en frokost
med vores svenske ven-
ner. Det sluttede klokken
14.30 og derefter sendte vi

dem så hjem, for de har jo
syv timers kørsel hjem til
Skovde, siger han
Alt i alt har arrangementet
ifølge Torben Hansen været
en succes, og han fortæller,
at han synes, det er en for-
nøjelse at arrangere noget,
når det går så godt, som det
er gjort i dette tilfælde.

Musik skal der til og det var Midtsjællands Spillemandslaug,
der stod for den.


