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Nyhedsbrev oktober 2015
Kære alle
Tiden flyver, bladene falder, dagene bliver kortere, og det lader sig ikke længere skjule:
Julen nærmer sig!
Helt konkret betyder det, at vi har modtaget julekalendere fra Landsforeningen. Morten og Ninna er
lagerførende, og alle opfordres til at købe kalendere til sig selv og til smågaver, pakkekalendere osv.
Som noget nyt vil vi søndag den 22. november 2015 opfordre alle til at møde op i foreningslokalet kl. 11.
Herfra vil vi fordele os i Herlev for at sælge julekalendere. Det vil se flot ud, hvis sælgerne er i dragt, der
eventuelt kan lånes af foreningen. Kl. 13 mødes vi igen i foreningslokalet til en velfortjent julefrokost.
Medbring selv en ret til et fælles frokostbord, vi sørger for brød, smør osv. Tilmeld dig senest 16. november.
Julekalenderne er en kærkommen indtægt til foreningen, så vi håber, at såvel børn som voksne, aktive som
støttemedlemmer vil hjælpe os og få en hyggelig dag. Om eftermiddagen er der børnedans og baldans, hvis
man føler trang til at røre benene.
Lørdag den 19. december holder vi vores traditionelle julefest. Torsdag den 17. december laver vi
julebordpynt til festen og hygger med julemundgodt i foreningslokalet. Sæt X i kalenderen nu.
Kontingent
Sidste frist for indbetaling af kontingent var 5. oktober 2015, og det er ærlig talt lidt småt med betalinger til
reg.nr. 5331 konto 0 246 733.
Vi skal indberette medlemstal til Folkedans Danmark inden udgangen af oktober, og dette medlemstal danner
base for støtten fra DIF, så det har betydning, om I betaler... vil I ikke godt få det i orden? Priser kan ses her.
Temadans
Mandagene den 16. og 23. november er der igen temadans. Denne gang er emnet Kontradanse - turdanse. Kom
endelig og vær med.
Baldans
Tja, hvad skal vi sige? Vi har det sjovt, men der er plads til mange flere. I år er fokus på Quadrille Néerlandais,
og man kan sagtens nå at være med. Tjek hjemmesiden.
Hvis nogen af jer egentlig gerne vil deltage, men af praktiske årsager er forhindret, hører bestyrelsen gerne fra
jer. Er det dag, tidspunkt, pris, sted eller andet, der holder jer væk?
Månedens Legestue
Vi prøver at samle en flok til Den Lille Vendelbos legestue i Rødovre den 7. november. Sidsel er tovholder.
Vi kan dog også anbefale Brønshøjs legestue den 24. oktober, FFF-legestuen den 6. november i vores egne
lokaler samt Ølstykkes legestue den 7. november i dagtimerne. De mest energiske kan sikkert godt nå både
Ølstykke og Rødovre...
Børnehold og ture for børn
Også børneholdet har plads til flere deltagere, og nu er vores ældste børn begyndt at tage på besøg hos andre. Fx
en snarlig weekendtur med Smutten og vi håber på deltagelse i børnestævnet i Hundested 20. - 22. maj 2016.
Opvisning, lokalesituation, regionsmesterskaber
Vi har meldt os under fanerne i regionens bookingbureau og har fået vores første job til en firmajulefrokost.
Som nogen af jer har hørt, har kommunen varslet, at vi skal flyttes til andre lokaler. I skrivende stund er
meldingen dog, at rokaden er sat i bero, så vi håber at kunne blive alligevel. I hører nærmere, når vi ved noget.
Regionsmesterskabet afholdes den 10. april 2016. Sidsel og Andreas vil gerne have kvalificeret konkurrence
samt nogen at træne sammen med. Der kommer mere om dette, men kontakt dem endelig, hvis du vil deltage.
Dansehilsner fra bestyrelsen
PS Har du set vores flotte flashmob i Herlev bymidte? Ellers se den her - og del gerne.
Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes

