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Nyhedsbrev januar 2018
Kære alle
Mandag den 29. januar kan vi igen byde Værløse Folkemusikanter velkommen. Blandt andet
skal vi danse Les Lancier til Harts inciterende og smukke musik. For en musiker er det en
fornøjelse at spille, og VFM glæder sig meget til at komme og dele deres musikglæde med os.
Tag venner og bekendte med, så de kan opleve, hvor dejligt vi har det, og hvor skønt det er at
danse. Gæster betaler kun 35 kr. for at deltage, og det bliver en aften fyldt med glad, levende
musik med masser af danse, vi bare kan og med danseinstruktion. Prisen inkluderer kage og
kaffe. Medlemmer betaler 10 kr. for kaffe og kage.
Farum Folkedanseres næste store engagement er Fastelavnsarrangement på Ellegården
lørdag den 10 februar kl. 14:30 – 16:30. Eftermiddagen starter med, at vores dejlige
husorkester spiller, mens Christian leger forskellige sanglege med børn og voksne. Prisen er
75 kr for tøndeslagning, præmier, dans til levende musik og med danseinstruktion samt
forplejning bestående af kaffe/te, juice/sodavand og fastelavnsboller.
Også her håber vi, at I bakker op og tager venner og bekendte med, så vi får en festlig lørdag
eftermiddag. Der vil gå seddel rundt de næste gange, og man kan også tilmelde sig på mail til
farumfolkedans@gmail.com.
Aktive Frivillige
Sidste efterår gik rigtig fint med at mange af jer bød ind på de opgaver, hvor der var behov for
hjælp. Stor tak for det!
Det bliver der behov for igen til forårssæsonen!
Minna vil lave en liste med oversigt (vedhæftes denne mail)over hvad der er af opgaver, som I
så kan skrive jer på fra i morgen, mandag, eller ved at besvare denne mail.
Den første opgave bliver kagebagning, kaffebrygning og servering ved kaffeaftenen med VFM
og efterfølgende fastelavnsfesten, hvor vi hurtigst muligt har behov for en tilkendegivelse af
hvem der kan give en hjælpende hånd på dagen og også tilmelding til at deltage i selve
fastelavnsfesten.
Herefter er der vinterferie dvs der er ikke dans den 12. februar.
Generalforsamling – med dans den 5. marts kl. 19:30 – 20:15. Dagsorden kommer senere.
Bestyrelsen har brug for 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 PR arbejde og vil være med i bestyrelsen.
På gensyn på mandag og til kaffeaften med Værløse Folkemusikanter den 29. januar og til
fastelavnsfesten den 10. februar.
Mange hilsener, på bestyrelsens vegne, Anni
Formand: Anni Kjeldgaard, Højeloft Vænge 142, 3500 Værløse – Tlf. 42 26 12 47
Kasserer: Susan Bækgaard Sunekær, Ganløsevej 44, 3520 Farum. – Tlf. 44 99 55 11
E-mail: farumfolkedans@gmail.com Bank: 1551 9165681
Hjemmeside: www.farumfolkedansere.dk

