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GEl'r~RALFORSAMLING (
Onsdag aen 29 marts er det dagen for foreningens årligt/generalforsamling.
Vi har i år valgt at bruge denne aften som lidt af en festaften, hvorfor vi
medbringer vores madkurv til fællesspisning kl. 18,30.
Ved spisningen er foreningen vært ved lidt øl til maden og kaffe senere.
Hvis det er nødvendigt med snaps til maden så medbring den selv.
Efter spisningen er der generalforsamling med dagsorden efter lovene.

DRONNINGENS FØDSELSDAG
Foreningen har truffet aftale med et busselskab om kørsel til København
den 16 april når vi skal ind og ønske Dronning Margrethe tillykke med 60
årsdagen.
Bussen vil afgå fra Anlægspavilionen kl. 9,45 . Herefter kører vi over
Haslev til København. Deltagere_fra Haslev Folkedanserforening vil fylde
bussen op. Prisen for transport til København bliver 75,00 kr. Dog vil
foreningen give et tilskud på 25 kr. At betale bliver så kun 50 kr. pr. næse.
Efter at have hilst på dronningen på Amalienborg Slotsplads begiver vi os
mod Nytorv, hvor der vil være legestuedans fra 13,30 - 15,00.
Mgang fra København omkring 15,30.
Husk at tilmelde dig til bussen.

JUBILÆUM I SAKSKØBING
Den 11 - 12 - 13 august er der 60 års jubilæums stævne i Sakskøbing
Folkedanserforening.
Stævnet åbner kl. 15,00 fredag eftermiddag og slutter søndag middag.
Der er mulighed for camping eller skolelogi. Pris 150,00 kr for hele
weekenden. Festmiddag lørdag aften koster kun 90,00 kr.
HER er der en god mulighed for et samlet stævne for hele foreningen, det
kræver kun at du ser at få dig tilmeldt snarest muligt. Helst ikke senere end
på generalforsamlingen. Der skal samtidigt betales.

NORLEK 2000 I STAV AN GER
Fra vores forening deltager der 16 personer ved det Nordiske stævne i
Stavanger. Det er en meget flot repræsentation, som jeg er stolt over.
Det er et stort og spændende program der er for stævnet og vi glæder os til
at komme hjem og berette om det.

LANDSST{TVNE I ESBJERG (
Tillandsstævnet l Esbjerg er der 6 personer som kan repræsentere
foreningen ved hele stævnet. Der er sat alle sejl til for at lave et godt
stævne i Esbjerg så der venter mange gode oplevelser.

ÆLDREARRANGEMENT I ESBJERG
Fredag den 14 juli er der arrangement for ældre i Esbjerg.
Dagens program starter klokken 10,00 med et dansekursus der ledes af
Klaus Bolø fra Ringsted. Derefter spisning og legestue. Dagen slutter
med en spillemandskoncert klokken 17,30.
Pris for deltagelse er kun 145,00 kr.
Tilmelding til DFs sekretariat, Enrumvej 6A 5270 Odense N
Senest den 1. Juni 2000.

JUBILÆUM I SKOVDE
Vi kan forvente at blive inviteret til jubilæum i vores venskabsforening i
Sverige. Nærmere betegnet i Sk6vde Folkdansgi11e. Rygtet vil vide at det
bliver i weekenden den 15 - 16 - 17 september.
I får en nærmere orientering når vi ved mere. MEN nu er I advaret !!

SANKT HANS AFTEN
Igen i år inviteres alle foreningens medlemmer til at deltage i foreningens
Sct. Hans arrangement. Det afholdes hos Inger og Jens-Chr. på Bækgaard
i Englerup. Som sidste år vil der være mulighed for at tilberede eget kød på
grillen eller der kan købes grillstegt gris for et mindre beløb. Salat, bestik
og porcelæn medbringes. Det samme gælder vin. 01 og vand købes til
normale populære priser. HUSK at medbringe borde og stole.

DANSENES DAGE
Den 19. August vil der blive PR opvisninger i Ringsted. Det vil nok foregå
mellem 10,00 - 12,00, men det er ikke helt fast endnu. Om eftermiddagen
er der muligvis legestue i Anlægspavilionen. Nærmer senere.

20 august er det så Nyvang der kalder. Vi kender ikke det endelige
program endnu, men det plejer at være det meste af dagen fra k1. 10,00.
Nærmere vil tilgå senere.


