Farum Folkedansere
Vi danser på ELLEGÅRDEN Stavnsholtvej 168, 3520 Farum

Nyhedsbrev november 2017
Vi er kommet godt i gang med en ny sæson med god stemning, megen hygge, dejlige danse,
skøn musik og lærerig instruktion. søndag den 12. november lagde vi med succes hus til
hovedstadens senior dansere. Og nu kan vi se frem til en periode, hvor vi har meget på
programmet:
Mandag 27. november har vi åben danseaften. Tag gerne venner og familie med. Gæster: pris
25 kr. Medbring selv gerne kaffe m.v. til pausen.
Lørdag den 9. december afholder vi vore legendariske juletræsfest på Ellegården fra 14:30 –
17.00. Christian optræder som vores julemand, som kommer med godteposer til alle børnene og
leder den traditionsrige dans omkring juletræet med alle de dejlige klassiske børnedanse. Lena
og Mads spiller op til dansen. Der bliver hygge med servering ved små borde, og børnene leger
i salen. Det bliver en fantastisk eftermiddag. Prisen på 75 kr/per person dækker godteposer,
sodavand/juice og julekager til børnene og kaffe/te og julekager til de voksne.
Mandag den 11. december er vores sidste danseaften før jul. Det markerer vi med julesange,
gløgg og æbleskiver i pausen. Prisen bliver kun 20 kr.
Mandag den 8. januar går vi i gang igen i 2018. Vi ønsker hinanden Godt Nytår og fejrer det
nye år med mousserende vin og herlig hjemmelavet kransekage fra vores egen mesterbager,
Minna.
På bestyrelsens vegne
Anni

Regionslegestuen søndag den 12. november: Jytte skriver:
I søndags, d. 12. november, var der seniordans på Ellegården om eftermiddagen arrangeret af
Region Hovedstadens Seniorudvalg og Farum Folkedansere.
Det var en dejlig danseeftermiddag med vores egen Christian, som danseleder, og vores egne
spillefolk, Lena og Mads!
Der kom heldigvis rigtig mange, både fra Farum Folkedansere og også fra andre foreninger. Vi
var over 30 personer. Også mange mænd!! Jeg var den eneste, der måtte danse som herre,
hvilket jeg jo som regel gør alligevel. Der kom en enlig dame fra Brønshøj, så hende dansede
jeg med. Hun hed også Jytte og dansede rigtig godt. Så det var en fornøjelse! Jeg fik da både
danset Hambo og Sønderhoning, hvad jeg ikke har gjort længe. Det kræver, man danser med en
der kan det. Og det kunne Jytte!
I pausen fik vi boller og lagkage og te og kaffe og sang et par sange. Så dansede vi videre til det
blev mørkt, kl. 16.30, hvor vi sluttede af med at synge:”At samles skilles ad”.
Jytte Vilien
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