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Nyhedsbrev februar 2018
Kære alle
Januar måned sluttede med et dejligt besøg af Værløse Folkemusikanter, der atter fyldte
Ellegården med dejlig spillemandsmusik. Heldigvis fik vi denne aften besøg af tre gæster, som
gjorde at vi lige kunne blive to kvadriller. Disse aftner med besøg af Værløse Folkemusikanter
er særligt følsomme med hensyn til fremmøde, da der går 2-3 dansere fra til spillemænd og 2
fra til at sørge for kaffe/kage servering. Af den grund bliver vi ikke så mange dansere på gulvet,
når der så også er nogle, der ikke kommer. Danseglæden for mig er størst, når vi er mange på
gulvet

Gudrun var en af gæsterne denne aften, og hun blev så glad for, hvad hun oplevede, at hun
samme aften meldte sig ind i foreningen! Stort velkommen til Gudrun!
I januar fik vi besøg af Anne Jensen, der tidligere har været medlem hos os. Hun har igen fået
lyst til at danse hos os, så også velkommen til Anne!
Vores Fastelavnsarrangement d. 10. februar måtte vi desværre aflyse i år pga manglende
tilmeldinger. Det skyldes muligvis, at det var den første weekend i vinterferien, eller måske
fordi der er flere andre tilbud rundt omkring i kommunen, der er gratis? Vi må overveje om vi
prøver igen til næste år - der falder fastelavn i starten af marts måned. Det er måske et bedre
tidspunkt.
På mandag den 26. februar har vi igen Åben danseaften, hvor I meget gerne må invitere venner
og naboer til at prøve at danse hos os. Pris 25,- kr. Denne aften skal vi bl.a. danse norske danse.
Husk selv at medbringe kaffe mv.
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HUSK!
Generalforsamling – med dans den 5. marts kl. 19:30 – 20:15. Dagsorden er udsendt pr.
mail d. 5. februar.
Beretning, regnskab, budget, årsprogram sendes i en efterfølgende mail. Så har I
mulighed for at sætte jer ind i det hele inden Generalforsamlingen.
Som nævnt i sidste Nyhedsmail savner bestyrelsen hjælpende hænder. Af praktiske opgaver kan
nævnes: Indtastning på KultuNaut, regionens hjemmeside, foreningens hjemmeside o.lign.
Desuden vil der være brug for nogen, der har lyst til at lave en PR kampagne ved sæsonstart. Til
bestyrelsen skal vi finde en ny formand, Anni vil gerne afløses, og vi skal også have 1, gerne 2
nye bestyrelsesmedlemmer. Kontakt gerne en fra bestyrelsen og hør lidt om hvad vi laver.
Mange hilsener, på bestyrelsens vegne, Minna
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