Kære Alle
Nu skal vi snart i gang for alvor med en ny sæson.
Helt nøjagtig d. 18. september 2019 kl. 19:30 i Hal3 Hvalsø Hallerne. Der hvor vi plejer, med det samme
indhold som vi plejer: socialt samvær, dans, socialt samvær, dans.
Hvad skal der ske den første aften?
Velkomst af nye dansere
Dans
Kaffepause hvor I har kaffe med og foreningen er vært for et stykke kage.
En tale ved formanden
Fællessang
Dans
Tak for i aften.
Hvad skal der ske inden første aften?
I omtaler for gud og hver mand at Hvalsø Folkedansere starter en ny sæson og I er de bedste ambassadører
for folkedansen.
Formandens tanker vedrørende fremtiden:
Tankevirksomheden har ikke været på højeste i denne sommer idet jeg har haft travlt med alt mulig andet
men en tanke fløj lige igennem mit hoved, nej faktisk to.
1: En sammenkomst for alle i og uden foreningen, en gang om måneden som kunne hedde SFFD. Hvad står
det så for? Jo Socialt Frivillig Folke Dans. Tanken er: Socialt samvær med vægt på socialt samvær og i anden
række dans.
Eks. Man kunne mødes i Østergadecentret kl. 16 hvor man starter med småsnak, kl. 17 spisning af
medbragt mad, kl. 18 frivillig dans til kl. 19:30 slut.
Hvor kommer det frivillige ind? Alle deltagere deltager frivilligt og uden vederlag der kunne evt. være en
fælleskasse hvor man lagde en tier-/tyver som kunne bruges på et foredrag eller undervisning eller andet
samvær.
Tanken er at alle er velkomne uanset om man er medlem af foreningen eller ikke og man er ikke tvunget til
at blive medlem af foreningen. Her har ”gamle” dansere en mulighed for at være med når man ikke
længere er i stand til at bevæge sig til dans.
2: Kør selv skovture: Her er det tanken at bestyrelsen planlægger og arrangerer en tur i det blå,
medlemmerne kører selv i egne biler og dem som ikke har bil bliver tilbudt at køre med hos dem som har
plads. Evt. entreer betales af deltageren selv.
Det kunne være at bestyrelsen fandt en et sted hvor der kunne indtages medbragt kaffe eller frokost eller
aftensmad eller man skulle købe mad på stedet eller drikkevarer. Her betaler hver deltager for sig selv eller
bestyrelsen kunne fastsætte en pris og opkræve deltagergebyr.

Andre tanker og ideer er meget velkomne hos formanden som vil tage det op med bestyrelsen og husk: der
findes ikke tåbelige ideer og tanker hvis I spørger mig.
Med Hilsen om en dejlig sæson
Per

