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Jens-Christian Nielsen
Connie Jensen
Poul Nielsen
John Holst
Anni Frandsen
Børge Steen
Rita Hansen
Hanne Gravesen

576745 81
57616256
57613075
5761 63 48
5761 5674
57616938
5761 81 18
5576 1298
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18,00
Kun for tilmeldte
Kun for tilmeldte
Tilmeldin l. juni
19,00
Tilmeldte
Haslevve . 226
19,30
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GE:t(\RALFORSAMLING (
Generaiforsamlingen den 29. Marts forløb uden ret megci dramatik.
Efter en hyggelig fællesspisning startede generalforsamlingen med besøg af
ca. 65 af foreningens medlemmer. Efter beretning og regnskab blev Anni
Frandsen indvalgt i bestyrelsen i stedet for Jette Nordkamp. Rita Hansen
blev valgt i stedet for Kirsten Rasmussen. Tak for de afgående medlemmer
og velkommen til jer nye. Vi håber i falder godt til i bestyrelsen.
Et forslag om at afholde vores generalforsamling i januar i stedet for april
blev vedtaget. Regnskabsåret bliver herefter også lig kalenderåret.

BLA TUR??
Lørdag den 3. Juni har Sakskøbing folkedanserforening Blå tur.
l år afsluttes turen med en legestue sammen med os i Anlægspavilionen
DERFOR er denne legestue først blevet annonceret meget sent, men det er
selvfølgelig med glæde vi vil modtage ca. 30 glade skovtursgæster fra det
sydlige. MEN.
For at denne aften kan blive lige så god som vores legestuer normalt er, har
vi brug for stor opbakning fra alle medlemmer. En del har allerede tilmeldt
sig, men vi kan være mange flere.
GRATIS er det ikke at deltage, men det er lige før. Til fællesspisningen
skal I blot medbringe mad, så der er mere end I selv kan spise. Medbring
dog kun en ret, som vil egne sig til vores KÆMPE buffet. Vi har prøvet
dette mange gange før og vi ved det plejer at være en stor succes. HUSK at
fur at komme gratis tii legestue skal I kun medbringe rigeligt med mad.
John Gravesen vil lede dansen, og musikken bliver leveret af et til denne
lejlighed sammensat orkester.
Som sædvanligt vil der også denne aften være kaffe og lagkage.
01 og vand skal som altid købes, mens vin og snaps kan medbringes.
En del af vores medlemmer har allerede tilmeldt sig.
Hvis du Ikke har, så gør det. Ring blot til en fra bestyrelsen.
HUSK ses vi ikke før, ses vi den 3. Juni klokken 17,30.

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. Vi starter klokken 18,00. Som sidste år vil der være mulighed
for at tilberede eget kød på grillen eller der kan købes grillstegt gris for et
mindre beløb.

På det netop afho(l.r1tebestyrelsesmøde, blev det foreslået at vi (hver især
kun behøver at lav. .1 slags salat, som så kan samles til en STOR ltbar.
Bestik og porcelæn medbringes. Det samme gælder vin. 01 og vand købes
til normale populære priser. Foreningen er denne aften vært ved en kop
kaffe. Efter bålet vil der være mulighed for at købe grillede pølser.
HUSK at medbringe borde og stole.

JUBILÆUM I SKOVDE
Nu er det helt sikkert. Vi er inviteret til at deltage i SKOVDE
FOLKDANSGILLEs 50 års jubilæum. Vi er inviteret til at komme den
IS.september og rejse hjem den 17.september.
Da Midtsjællands Spil1emandslaug også er inviteret rejser vi sammen til
GILLET med bus. Bussen afgår fra Anlægspavilionen kl. 09,00 fredag
den 15. September. Hjemkomsttidspunktet kendes endnu ikke præcist.
Som vi plejer bliver vi privat indkvarteret.

Prisen for turen derop kan derfor gøres for 300,00 kr. pr person. For at
vores svenske venner kan komme videre i deres planlægning er hurtig
tilmelding nødvendig Det vil sige at vi skal have din tilmelding senest den
8.. Juni 2000.
Tilmelding er kun gyldig ved tilmelding og betaling på den vedlagte
blanket. Tilmelding sker til Connie Jensen.

Torsdag aftener er Anlægskoncertaftener.
Den 10 august er det kulturtrioen og Humørholdet der lægger for.
Den 17 august er det så Midtsjællands Spillemandslaug og aftenholdet der
skal underholde. Begge aftener starter klokken 19,00.

DANSENS DAG
Dansens dag den 19 august er ved at være planlagt færdig.
Sidst på formiddagen vil der blive opvisninger af både Seniordans,
Ældredans (Humørholdet) og folkedans (aftenholdet). Tid og sted er ikke
helt på plads, men det kommer.
Fra 14,30 - 16,30 er der workshop i Anlægspavilionen for senior og
ældredansere.
Klokken 18,00 - 22,00 afdansningsbal. Dagen er slut.


