
\
John Graversen
Bakken 6
4700 Næstved

6 december Juleafslutning Handiho1det
13 december Juleafslutning for Humør- Og aftenholdet 18,30
3 januar 200 l Alle hold starter efter iuleferien
6 januar Fåreveile Folkedanserforening iubilæum 15.00 - 24.00
10 ianuar Generalforsamlinl! 18,45
20 januar Favrboegnens Folkedansere iubilæum
10 feb. Dilettant eller revy Hunaørholdet 14.00

aftenholdet 19.00
fællesspisning 18.00

4 april Sæsonafslutning med Les Lanciers ,
2 juni Pinselegestue, Biergmarkshallen Holbæk 18.00 - 24.00
6 iuni Landsstævnetræning, Slagelse
12 iuni Landsstævnetræning, Sorø
21 iuni Landsstævnetræning, Holbæk
9 - 14 iuli Landsstævne i Ballerup
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Formand
Næstformand
Kasserer
Ølmand

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

576745 81
5761 6256
5761 3075
5761 6348
57615674
57616938
57 61 81 18
55 76 12 98
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SKOVDE
Vores besøg i Skbvde i september blev en lige så god oplevelse som vi
havde forventet. Vi rejste hjemmefra i gråt og trist vejr, men allerede inden
vi nærmede os den nye Øresundsbro strålede solen om kap med os
forventningsfulde turister. Vores venner i Skbvde havde Arrangeret et
rigtig godt jubilæums stævne, hvor alting klappede som det skulle. Det var
udover folkedanserne også vores spillemænds store fortjeneste at det gik så
godt. Tak for et godt samarbejde Midtsjællands Spillemandslaug.

BENL0SEKRO
Den 30 oktober hvor firmaet TELLUS havde inviteret til demonstration på
Benløse Kro, var det en sand fornøjelse at byde velkommen til så mange af
foreningens medlemmer. Maden og underholdningen var rigtig god, så det
blev en hyggelig aften for os. Stakkels mand fra TELLUS han fik kun
fornøjelsen afvores gode humør, ordrer blev det ikke til.

Humørholdet var sammen med amtets ældre dansere vært ved en
forrygende legestue den 4. november. Med ca. 150 gæster var der fuldt
hus i Anlægspavilionen. Der skal lyde en stor tak til alle der hjalp med til at
få dette til at glide.

MUSEET
En kvadrille fra aftenholdet samt Gunner og Mogens spillemænd deltog i
åbningen af museets nye tekstiludstilling og indvielsen af de nye
dragtkopier, som kunne være brugt på Midtsjælland. Efter en lille fin
opvisning blev de nye dragter "løftet" så de nu er indviet til dansebrug.
Kopierne og tekstiludstillingen er nok et besøg værd.

JULEKALENDERE
Nu er vi begyndt på salget af årets julekalender. Er det DIG der i år skal
have en flaske god julerødvin for at være det medlem i foreningen, der har
solgt flest julekalendere. Prisen er uændret 25 kr. pr stk. og overskuddet fra
salget går til drift af HJEM STAVNSLIV, vores medlemsblad.
Bare se at få bestilt alle de kalendere du kunne drømme om at sælge.

JULEAFSLUTNING
Igen i år prøver vi at arrangere en fælles juleafslutning for humør - og
aftenholdet.
Humørholdet danser som normalt om onsdagen, men kommer selvfølgelig
til aftenfesten kl. 18,30. Eller gerne lidt før, så vi kan få stillet borde op og
rigtig få pyntet til julestemning.
Aftenholdet kommer også lidt før kl. 18,30 og hjælper med julestemningen.
Endelig skal vi jo også have tid til at få lavet vores store gigantiske
julebuffet klar til kl. 18,30. Det er planen vi skal spise på dette tidspunkt.
JULEMADEN skal vi alle sammen bidrage med. Laven ret som du ved er
et godt bud på et rigtigt julebord. Lav så meget at du er sikker på at mange
kan smage din favoritret.
JULELOTTERIET skal heller ikke mangle i år. HVIS I vil støtte Jeres
forening medbringer I en juledekoration, julekager, nisser eller andet som I
selv ville være glade for at vinde. Vi bruger gaverne i et gigantisk
julelotteri. Jo flere gaver jo flere vinderchancer.
Sodavand og øl SKAL købes mens vin og snaps må medbringes.
Foreningen er vært ved aftenkaffen
HUSK DET ER DEN 13 DECEMBER 2000 KLOKKEN CA. 18,15.

GENERALFORSAMLING
Vores generalforsamling er onsdag den 10 januar 2001 klokken 18,45.
VI starter med medbragt madkurv. Denne aften skal vi ikke dele med de
andre.
Foreningen er denne aften vært ved øl og vand til maden.
Kaffen og kagen kan vi også klare.
Selve generalforsamlingen starter ca. kl. 19.45 men ikke før.
Denne gang er Børge Steen, Connie Jensen og John Holst på valg.
Formand og kasserer har I chancen for at slippe af med hver år.

MØD op på generalforsamlingen og vær med til at præge udviklingen i
vores folkedanserforening.
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