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Til Glad Dans’ medlemmer!

Glad Dans Gladsaxe

Kære alle sammen!
Håber I alle har det godt, er raske og ved godt mod.
Efteråret i naturen viser sig fra sin bedste side. Træerne er klædt i deres smukke
farver og viser os, at naturen ” lukker” ned for vinteren.
Vi i Glad Dans åbner op for social-samvær her inden jul.
Onsdag den 18. november kl. 19.30 til kl. 21.30 afholder vi en foredragsaften, hvor
Bent er foredragsholder. Samtidig vil Steen og Nina give en ”Koncert” med
folkedansemusik.
Læs mere om denne aften i invitationen, som er sendt til jer på en vedhæftet fil.
Covid-19 spreder sig i Danmark og i landene rundt omkring os. Vi har fået mange
nye retningslinjer. Vi skal passe mere på os selv og hinanden.
Derfor aflyser Glad Dans al dans resten af 2020.
Onsdag den 16. december afholder Glad Dans endnu en ” koncert”, hvor Nina og
Steen igen underholder os med deres dejlige spil af folkedansemusik. Denne aften
ønsker vi hinanden GOD JUL og hygger med en juleplatte m.m.
Så vi i Glad Dans holder ” skruen” i vandet og åbner døren til 2 sociale
arrangementer med folkedansemusik, et foredrag og så hygger vi os med kaffe, kage
og i december lidt julemad.
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.
I fællesrummet på Telefonfabrikken kan vi holde STOR afstand og vi kan overholde
alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Aktivitetskalender for sæson 2020/21. (Hvis ikke Corona-virussen siger
noget andet.)
Onsdag den 18. november

Foredrag og koncert

Onsdag den 16. december

Juleafslutning med koncert.

Onsdag den 6. januar

Første danse-aften i 2021

Onsdag den 17. februar

INGEN DANS (Vinterferie)

Lørdag den 13. marts

Forårsfest

Onsdag den 31. marts

INGEN DANS (Påskeferie)

Søndag den 25. april

” Vild med Dans”

Onsdag den 28. april

Generalforsamling

Pas godt på jer selv og hinanden.

De bedste hilsner fra Glad Dans Gladsaxes bestyrelse
Margrete Debois.

