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Vi danser igen – ny sæson 2017 / 2018.
Efterårsferie – ingen dans
80-års-jubilæums-legestue
Juleafslutning. Anlægspavillonen
Vi danser igen.
Generalforsamling og dans
Legestue
Søndagsunderholdning for pensionister, med Duoen Elva
& Sonja, samt kaffebord
Vinterferie - ingen dans
Afslutning på sæsonen 2017 / 2018

BESTYRELSE oa. Valgte
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Næstformand

Arly Hansen
Jan Lemming

23628815 formanden@ringstedfolkedansere.dk
22883829 nestfmd@ringstedfolkedansere.dk
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Randi Sørensen
Arly Hansen
Henning Nielsen
Kirsten Nielsen

5764 3634 kasserer@ringstedfolkedansere.dk
23628815 sekr@ringstedfolkedansere.dk
23669359
23315364

Dragtudvalg fmd.
Dragtudvalg
Fanebærer

Karin Hilleberg
Aia Hilleberg
Henning Nielsen

20648055 dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk

Betalinger.

Kontant til kassereren eller via netbank til konto 2520 6277-852-975

23669359

Det er forår, og solen kommer højere på himlen,
det betyder desværre også, at dansesæsonen er ved at være slut, selv om vi
synes, at vi lige er startet.
Siden sidste nyhedsbrev er der sket en masse. Først og fremmest havde vi i
januar generalforsamling, hvor vi blev enige om, at fravælge Folkedans
Danmark. Vi er jo ikke konkurrence-deltagere eller deltagere i de store
stævner og opvisninger. Vi er heller ikke særligt begejstret for det årlige
julekalendersalg. Alt andet lige betyder det også en reduktion i
medlemskontingentet.
Bestyrelsen konstituerede sig som omtalt på bagsiden
Der har været god opbakning til danseaftnerne og det har været en fornøjelse at
deltage.
På møde den 8 marts med spillemænd (Marianne og Mogens) og leder (Karen)
nikkede de ja til at tage endnu en sæson.

Arly

Weekendtur til Emmaboda.
I forbindelse med vores legestue i januar, var Lisbeth og Steffen hjemme,
og benyttede lejligheden til at besøge os.
Samtidig havde de et forslag til os, om at besøge deres svenske
folkedanserforening. De foreslog weekenden den 5.-7. maj 2017, og der
var opbakning fra mange, der godt kunne tænke sig en tur til Emmaboda.
Det er der så arbejdet med, og det har resulteret i, at en gruppe på 15
medlemmer tager af sted, heraf 4 spillemænd, så det kan ikke gå galt.
Steffen har hyret et vandrehjem (en gl. kirkestald), som det viste sig, at
jeg tidligere har frekventeret, og synes er udmærket.
Spillemændene og deres koner er indkvarteret i et gammelt bryggeri,
hvor der er plads til hyggeligt samvær m.m.
Vi skal også besøge Lisbeth og Steffens nye bopæl, måske allerede
fredag inden vi begiver os til vandrehjemmet.
Vi har modtaget en officiel invitation fra Vissefjärda Folkdanslag, som
har sat et fornuftigt program sammen, hvor vi skal danse på
Centrumtorget i Emmaboda, og besøg på et glasmuseum. Karen har sat
et fornuftigt danseprogram sammen, som vi kan danse på torvet, og hun
har også lidt i ærmet til aftenens underholdning med fest og dans, både
Svenske og Danske folkedanse til musik af alle spillemændene.
Det skal nok blive både festligt og fornøjeligt, og vi glæder os.
Noget helt andet er jo så, at dragtudvalget med Karin i front, får et stort
arbejde med, at finde de dragter der passer til de enkelte dansere, men
hun klør på, sammen med Aia, for at løse opgaven.

Vi søger forskellige sponsorer, så vi kan få nogle gode gaver til lotteriet,
mod, at vi nævner deres firma / butik eller selskab i vores jubilæumskrift.
Borgmesteren og hans hustru inviteres til festen om aftenen (så giver
kommunen sikkert en gave).
Om søndagen tager vi afsked med vore venner fra Sverige, og så skal
hverdagen nok selv melde sig igen.
Arly

”Duoen Elva & Sonja”, Ringsted.
(Elva Olsen: Solosang, Sonja Søegaard: Piano.)

REF.s 80-års-fødselsdag den 24. oktober 2017,
Ud af Ringsted Folkedanserforenings midte er dannet denne duo, som
Skal ikke gå stille for sig. Vi tænker, at bruge lørdag den 28. oktober til
fejringen, hvor der skal være både opvisning i byen, besøg på rådhuset i
løbet af dagen, samt ikke mindst en legestue, med alt hvad der hører til
om aftenen.
Vi prøver, at inviterer vores Svenske venskabs-danseforening, Skövde,
og vores nye venner fra Emmaboda. Det ville være fint, hvis de kom og
hjalp med opvisningen, og gøre dagen festlig.

siden maj 2015 har underholdt med - musik, sang & fællessang på Midt,
Vest & Syd Sjælland.
Repertoire: Gl. & nye danske sange, viser og filmmelodier.
Booking: 27 57 34 34 eller sonja.soegaard@hotmail.com

