Glad Dans Nyhedsbrev nr. 5 den 24. januar 2019.

Til Glad Dans`s medlemmer.
Godt nytår til jer alle!
Tak for det gamle år!
Det er nu 3 måneder siden, I fik mit sidste nyhedsbrev. Så nu er det tid til at høre nyt
fra Glad Dans Gladsaxe.

Først en evaluering af de sidste 3 måneder.
Onsdag den 31. oktober: Vores sædvanlige Kaffe-mik og denne aften var temaet:
” Spil Dans ”. Nogle af vores dansere, havde bagt kage og foreningen gav kaffe og
the. Denne aften blev en stor succes, som vi gerne vil gentage.
Lørdag den 10. november mellem kl. 10.00 og kl. 16.00: Kursus i nogle af
baldansene, som vi skulle danse til vores Nytårsbal. Der kom flere fra andre
foreninger, fra Sverige m.m. Dette kursus, forløb også fint med musik af Steen og
Nina og instruktion af Inge og Per.
Onsdag den 28. november kl. 20.45: Ekstraordinær Generalforsamling.
Knud Petersen blev valgt som revisor og
Erik Jønsson blev valgt som revisorsuppleant.
Onsdag den 12. december: Juleafslutning.
Kl. 17.00 var vi mange, som havde valgt at deltage i fælles spisning af Grønlangkål
og pølse.
Derefter dansede vi bl.a. til julemusik og senere serverede Glad Dans Gløgg og
varme æbleskiver med Bents hjemmelavede brombærsyltetøj, samt Prebens
hjemmelavede brunkager.
Lørdag den 19. januar: Nytårsbal nr. 20.( En form for jubilæum ).
Vi var ca. 130 glade og meget festklædte dansere, som nød at svinge benene til
Jørgen Hanskovs 8 mands store orkester.
Som en forandring var der 3 små danseopvisninger, der var med til at gøre denne
aften til en fest. Det blev endnu et vellykket Nytårsbal.

Vær opmærksom på:
Der er ingen danse, Onsdag den 13. februar. ( Vinterferie )

Aktivitetskalender for Foråret 2019:
Lørdag den 16. marts kl. 17.00 til kl. 22.00: Forårsfest. (Her mangler vi et festudvalg)
Onsdag den 24. april: Generalforsamling.

Med venlig hilsen,
Glad Dans Gladsaxes bestyrelse.
Margrete Debois.

