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Værløse d. 25. september
Nyhedsbrev september 2018
Vi fik en forrygende start på den ny sæson med rigtig mange nye dansere.
Vi byder jer alle hjertelig velkommen.
Christian, vores danseleder, har gjort et kæmpe arbejde med at forberede sæsonen, så både de
nye dansere og de garvede kan lære nogle nye sjove danse.
Vores musikere spiller fantastisk smukt og levende, så det bliver nemmere for os at danse til
den dejlige musik. Stemningen er god med megen hygge og grin.
Efter efterårsferien mandag den 15. oktober
følger dette flotte program:
Mandag den 29. oktober og mandag den 26.
november har vi åben danseaften.
Venner og familie er meget velkomne.
Gæster: pris 25 kr. Medbring selv gerne kaffe
m.v. til pausen.
Lørdag den 3. november er der bal på
Ellegården med Værløse Folkemusikanter,
som fejrer deres 40 års jubilæum. Alle der
ønsker, at være med til at fejre VFM kan
mødes kl. 18 til fællesspisning, hvor der medbringes en ret til den fælles buffet.
Man medbringer selv, hvad man har behov for. Se den udsendte indbydelse.
Lørdag den 8. december afholder vi vore legendariske juletræsfest på Ellegården fra
kl. 14:30 – 17.00. Christian optræder både som julemand, og kommer med godteposer til alle
børnene, og leder den traditionsrige dans omkring juletræet med alle de dejlige klassiske
børnedanse. Vi får levende musik for Lena og Mads spiller op til dansen.
Der bliver hygge med servering ved mindre 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.
Endnu en gang velkommen til alle til vores nye sæson.
På bestyrelsens vegne
Anni
N.B. Mindeord for Erik i vedhæftet fil.
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

