Glad Dans nyhedsbrev nr. 6, den 10. juni 2021.

Til Glad Dans`s medlemmer!
Kære alle sammen!

Glad Dans Gladsaxe

Håber I alle har det godt, er raske og ved godt mod.
Sidste nyhedsbrev modtog I den 25. februar. Der var det
vinter, koldt og mørkt udenfor. Nu skriver vi SOMMER på
vores kalender og det lever ”vejrguderne” op til.
Mange af os + 50 er færdig vaccineret, solen skinner, det er varmt og vi har nu de
lange lyse aftener. Håber I alle kan nyde det inde og ude og bl.a. mærke ”friheden”
med et gyldigt coronapas.
Vi i Glad Dans holder ferie resten af juni og juli.
Men fra midten af august ”kalder” vi på jer igen.
Glad Dans afholder Skovtur til Orø, søndag den 15. august. Hold lige denne dato
ledig til en festlig oplevelse. Invitationen får I om et par dage.
Onsdag den 25. august afholder vi vores ordinære generalforsamling. (indkaldelsen
sender vi til jer i august.)
Selv om covid-19 har sat en dagsorden for Glad Dans i sæson 2019/2020, har vores
danseben IKKE stået stille.
3 lørdag formiddage har vi danset ude i Aldershvile Parken og her den 29. maj
afsluttede vi på Radiomarken i Bagsværd, hvor vi var 14 der mødte frem i sol og
varme og dansede til Steen og Ninas musik og med Steen som instruktør. Os der
deltog på disse, lørdag formiddage har nydt at få danset og nydt at lytte til dejlig
folkedanse musik.
Igen i år var vi 10 deltagere, som var med i projekt: ”Ren Natur” i Gladsaxe, hvor vi
en formiddag indsamlede affald i området omkring Bindeledet og Bagsværd st. Vi
har hermed indtjent kr. 3.000 til vores forening.

En god nyhed!
Telefonfabrikken er åben.
Desværre IKKE vores 3 dansesale, men f.eks. Fællesrummet er åbent.
Glad Dans har i sæson 2021/2022 booket Fællesrummet hver onsdag aften. Så nu
har vi igen et sted hvor vi kan danse, hygge med kaffe, sang m.m.

Pas godt på jer selv og hinanden!

Aktivitetskalender for begyndelsen af efteråret 2021.
(Hvis ikke Corona-virussen siger noget andet)

Søndag den 15. august

Skovtur til Orø

Onsdag den 25. august

Generalforsamling

Onsdag den 1. september

Sæsonen begynder.

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

