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Kære alle
Efteråret er over os med rusk, regn og mørke, men i danse- og foreningslokalet er der lys og stigende
varmegrader, efterhånden som dansen skrider frem. Tak for jeres trofaste fremmøde.
Syng af hjertens lyst
Vi minder om, at mandag den 24. november er officiel sangaften. Vi danser en times tid og synger
derefter alt, hvad vi kan nå, inden vi tager afsked omkring kl. 21.50 og nynnende begiver os hjemad.
Støttemedlemmer er også hjerteligt velkomne.
Jul, jul og jul
Nu er det altså tid igen, det lader sig ikke skjule. Og den er vi vældig med på. Landsforeningen har
udsendt årets skrabejulekalendere, vi har fået solgt hele vores ration og er godt i gang med næste
leverance. Mangler du? Kontakt straks Morten og Ninna! Husk at julekalenderne er glimrende som
værtindegaver, til pakkekalendere og til pakkelege. Overskuddet går til et godt formål, os selv.
Lørdag den 20. december holder vi vores traditionelle julefest. Vi håber at se alle vores medlemmer
uanset højde og drøjde - og tag gerne familien med. Om alt går vel, er invitation til julefest vedhæftet
denne nyhedsmail. Husk tilmeldingsfristen 15. december, så I ikke går glip af godtepose/julebolle.
Til julefesten skal der pyntes op med juledekorationer. Dem laver vi i foreningslokalet torsdag den
18. december. Desuden indtager vi traditionen tro gløgg, æbleskiver og julebag. Alle er velkomne.
Ændringer i bestyrelsen
Morten er tilbage efter orlov - hurra. Til gengæld er Erling kommet frem til, at der ikke er timer nok i
døgnet til alle hans aktiviteter. Han har derfor trukket sig fra bestyrelsen, og Tom indtræder i hans sted.
Desuden har næstformand Andreas fået nyt telefonnummer og træffes nu på 42 44 27 46.
Jubilæum
Jubilæumslavet arbejder støt og roligt. Den officielle invitation til medlemsfesten er på vej, og vi
håber, at I vil hjælpe os ved at overholde tilmeldingsfristen.
Der er udsendt ansøgninger til fonde og invitationer til venskabsforeninger i Østrig, Tyskland, Belgien,
Storbritannien og Århus. Vi venter nu spændt på svar.
Medlemsaften, allehelgenslegestue og børnelegestue
De fire fremmødte til medlemsaftenen hyggede sig med at skære roelygter. De oplyser desuden, at
jubilæumsøllet er ganske fortrinligt.
Allehelgenslegestuen var ikke så godt besøgt som håbet, men stemningen var god, og vi var nok til at
fylde gulvet. En omtale i Herlev Bladet havde oven i købet lokket nogle lokale til.
Børnelegestuen var til gengæld fint besøgt med flere gæster fra andre foreninger og et par enkelte fra
lokalområdet. Vi håber at se dem igen til de almindelig dansesøndage.
Kontingent og T-shirts
Tak fordi langt de fleste har indbetalt kontingentet rettidigt eller indgået aftale om ratebetaling. Vi
regner med, at de sidste snart følger trop: 1.050 kr. (voksne), 250 kr. (støttemedlemmer), 500/250 kr.
(børn) til reg. nr. 5331 og kontonummer 0000 246 733. Husk at fortælle, hvad I betaler for :-)
T-shirts indbetales til samme konto, 100 kr. pr. styk.
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