Glad Dans nyhedsbrev nr. 5, den 25. februar 2021.

Til Glad Dans`s medlemmer!
Kære alle sammen!

Glad Dans Gladsaxe

Håber I alle har det godt, er raske og ved godt mod.
Nu er foråret på vej!
Efter en uge med hård frost er det nu plusgrader og forårsblomsterne titter frem i
takt med fuglenes sang.
Glad Dans er og har også været i forårshumør!
Lørdag den 6. februar og lørdag den 13. februar har vi haft ” Folkedans med gang i ”
i Aldershvileparken fra kl. 11.00 til kl. 13.00.
Inge og Lars inviterede 3 folkedanseforeninger til en sjov, festlig og glad formiddag
med folkedans og en gårtur i Aldershvileparken.
Sneen dækkede græsset, kulden bed i kinderne og solen var med til at holde os
varme. Dansen, gåturen og en varm kop kaffe var med til at give os der deltog en
helt fantastisk oplevelse.
Inge og Lars har lavet 2 videoer, en fra hver lørdag, som I kan se på de 2 links, som er
lagt med i dette nyhedsbrev.
Link: Folkedans med gang i d. 6/2 Folkedans med gang I - YouTube
Link: Folkedans med gang i d. 13/2 Folkedans med gang I 2 Tur - YouTube

En god nyhed!
Telefonfabrikken åbner igen, når vi får lov til det for Corona.
Desværre IKKE vores 3 dansesale, men f.eks. Fællesrummet åbner den?
(Corona ”bestemmer” tidspunktet)
Glad Dans har booket Fællesrummet hver onsdag aften, så nu har vi igen et sted
hvor vi kan danse, hygge med kaffe, sang m.m.

Regeringen prøver den 1. marts, at åbne Danmark lidt mere op og det glæder vi os
ALLE rigtig meget til.
F.eks. de udendørs aktiviteter åbner med en gruppe på max 25 personer og med
afstands krav m.m.
Folkedans Danmark og Glad Dans`s bestyrelse vil arbejde positivt på, at vi kan ses og
få dansebenene i gang igen.
Vi som var med i Aldershvileparken havde en rigtig god oplevelse.

Pas godt på jer selv og hinanden!

Aktivitetskalender for sæson 2021.
(Hvis ikke Corona-virussen siger noget andet)
Onsdag den 31. marts

INGEN DANS (Påskeferie)

Søndag den 25. april

” Vild med Dans” er udsat til september 2021.

Onsdag den 28. april

Generalforsamling

De bedste hilsner fra Glad Dans Gladsaxes bestyrelse, Margrete Debois.

