
Fest i folkedanserforening
Ringstedegnens folke-
danserforening kan i år
fejre 75-års-jubilæum.

Ringstedegnens Folke-
danserforening blev stif-
tet søndag den 24.oktober
1937 under en dertil ar-
rangeret »Gammeldaws
Aften« med opvisning
af »Hedebodanserne fra
Roskilde«, som der stod
i Folkebladet og den før-
ste danseaften fandt sted
allerede onsdag den 27.
august 1937,hvor 109per-
soner indmeldte sig i for-
eningen.

Selvsagt noget af et til-
løbsstykke og foreningen
har i de mange år, der er
gået, leveret mange glæ-
der til Ringstedegnens
borgere med hang til fol-
kedans.

Foreningens formål har
fra begyndelsen været
at arbejde for en større
udbredelse af folkedans,
sanglege og folkemusik.

Foreningen har med
denne formålsparagraf
været rammen, hvor man-
ge mennesker har stiftet
livslange venskaber både
gennem dansen og de
mange arrangementer,
som Ringstedegnens Fol-
kedanserforening har
stået for.

Noget, der ikke umid-
delbart sættes i forbin-

delse med folkedans, er
dilettant, men ikke desto
mindre har det siden 1984
været tradition, at nogle af
foreningens medlemmer
slipper den indre skue-
spiller løs og gennem hele
sæsonen øver sig, så de i
januar eller februar måned
kan levere en god gang
underholdning fra de skrå
brædder til stor fornøjelse
for både foreningens med-
lemmer og øvrige gæster,
der har lagt vejen forbi
Anlægspavillonen, hvor
stykket bliver opført.

Anlægspavillonen i
Ringsted har siden den
omfattende renovation
i 1978 været stedet, hvor
foreningens medlemmer
har trådt dansen stort set
hver eneste onsdag aften
i dansesæsonen, der kører
fra september til marts.
Ringstedegnens Folkedan-
serforening har et rigtigt
godt kort på hånden på de
ugentlige danseaftener - et
mangeårigt samarbejde
med »Midtsjællands Spil-
lemandslaug«, hvilket be-
tyder, at dansen kan træ-
des til musik fra mindst
en håndfuld entusiastiske
spillemænd (m/k).

Gæster
Ringstedegnens Folke-
danserforening ser meget
frem til jubilæet, der bliver
fejret i weekenden fra den
26. til den 28. oktober, op-
lyser den forventningsfuld
formand, TorbenHansen.

-Vihar modtaget tilsagn
om deltagelse i jubilæets
arrangementer fra andre
foreninger i regionen og
fravoresvenskabsforening

Ringstedegnens Folkedanserforening fylder 75 år - og det bli-
ver naturligvis fejret med både opvisning, dans og udenland-
skegæster.

»Skovde Folkdansgille« i
Sverige,fortæller han.

De udenlandske gæ-
ster ankommer i løbet af
fredagen, men selv med
en dagsrejse siddende i
benene skal der bydes på
en svingom eller fem i
Anlægspavillonen, inden
de indkvarteres hos for-
eningens medlemmer, så
de kan være klar tillørda-
gens program, der blandt
andet omfatter et besøg
på Ringsted Rådhus og
danseopvisning i RingSte-
det klokken 12 til musik

Mange mennesker har fået et livslangt venskab, når de har
mødt hinanden ifolkedanserforeningen.

af Midtsjællands Spille-
mandslaug. Danserne er
naturligvis iført de smuk-
ke gamle egnsdragter og
under opvisningen flanke-
ret af foreI,lingensfane.

Bestyrelsen har lagt sig
i selen for at gøre jubilæ-
umsdagen rigtig festlig
med opvisninger og lege-
stue. Hele arrangementet
bliver afsluttet søndag
med en frokost for gæster
og værter, hvorefter de
udenlandske gæster sæt-
ter kurs mod deres hjem-
stavne.
I forbindelse med jubi-

læumet har foreningens
sekretær, John Gravesen i
mere end et år samlet hi-
storisk materiale, og det
har resulteret i et utroligt
flot jubilæumsskrift, der
beskriver foreningens hi-
storie og de personlighe-
der, som har præget for-
eningen gennem årene.
Det er et flotværk på cirka
100 sider, der er trykt i et
begrænset oplag, men dog
kan erhverves, så længe la-
gerhaves.

Gå eventuelt ind på
foreningens hjemmeside,
www.ringstedfolkedan-
sere.dk og find flere op-
lysninger om jubilæums-
festen.


