Hvalsø Folkedansere 4. december 2019
Hej Alle
Hermed sæsonens første nyhedsbrev.
Jeg håber alle er kommet godt igennem første halvdel af sæson 2019/2020.
Starten på sæsonen blev helt igennem dejlig idet det viste sig at der kom 3 nye
medlemmer. At der så holdt 2 op på grund alder og ”andre” årsager det var jo
ærgerligt men det er jo vilkårene når vi har så mange medlemmer som er oppe i
årene. 2 medlemmer er på venteliste idet den ene halvdel er blevet opereret og jeg
forventer at de kommer igen.
Jeg vil gerne takke Lisbeth for hendes instruktion og at den er gået langsomt frem
som følge af de 3 nye, og i den forbindelse takke vores musikere for deres
tålmodighed.
De ”gamle” dansere skal selvfølgelig også have tak for deres tålmodighed om end at
I har jo så fået mulighed for at lære dansene fra grunden.
Vi mangler lige at afholde 2 arrangementer i 2019, nemlig vores gløggaften i aften
og vores legestue på fredag (6. dec.) kl. 1800 i kulturhuset. Disse 2 forventer jeg
bliver rigtig sjove som de plejer.
Der har ikke været nye aktiviteter men det kommer der i 2020.
En af aktiviteterne er et samarbejde med DGI Midt og Vestsjælland om et bal d. 14.
februar 2020 i kulturhuset hvor der skiftevis ledes i moderne dans og folkedans. I
skal ikke blive forskrækket for der kommer grundig instruktion i moderne dans. Det
skal ikke afholde nogen fra at deltage. Vi håber på den baggrund at der også
kommer nogle fra andre foreninger som danser moderne dans.
Resten af sæson 2019/2020 er ikke planlagt i detaljer men det kommer i et senere
nyhedsbrev.
Med dette vil jeg ønske en rigtig glædelig jul og et godt nytår til dem som jeg ikke får
set i aften eller d. 6.
Vi starter igen onsdag d. 8. januar 2020. vi ses.
Hilsen
Per (formanden).
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