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HUSK

Generalforsamling tirsdag den 26. januar 2021
Udflugt søndag den 20. juni 2021

Ja! Folkedans det har vi ikke fået så meget af her i anden
halvdel af sæson 2020. 2 gange er det blevet til i skrivende
stund, og vores juleafslutning den 15. december hænger også i
en tynd tråd, for der er stadig strenge restriktioner for, hvor
mange man må være, samt hvad man så må foretage sig, hvis
man samles flere personer end 10 personer. Synge må vi heller
ikke, når vi er i flok. Smittetallet stiger hele tiden, så der er nok
lange udsigter til, vi kan mødes igen.
Vi må håbe at Generalforsamlingen kan afholdes den 26.
januar 2021, for der behøver vi jo kun at sidde ned, så der må vi
gerne være samlet hele foreningen, bare vi holder afstand,
selvom vi så vil savne at kunne danse.
Det er en kedelig tid vi er inde i, og meget svært for
foreningslivet, men jeg håber at I alle holder ved, så vores
hyggelige forening stadig vil være i stand til at fungere, nå der
bliver åbnet op igen til normale tilstande.
Hvis det ikke lykkes, at vi ses inden jul, så ønsker jeg hermed
hele foreningen en rigtig God Jul og et Godt Nytår og med et
stort ønske om, at alt snart bliver normalt igen, så vi kan
genoptage dansen og vores hyggelige timer om tirsdagen.
Og pas så godt på jer selv.
Peter

Program for 2020 – 2021:
2020:
Tirsdag 15.12: Juleafslutning
Julehygge med luciadrik, julebanko, m.v.

AFLYST – AFLYST - AFLYST
2021:
Tirsdag 05.01: Første danseaften i det nye år.

(Forhåbentlig)
Tirsdag 26.01: Generalforsamling. Dans den første time.
Husk kaffe/te og lidt mundgodt med.
Tirsdag 30.03: Sæsonafslutning.

Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag den 26. januar 2021 kl. 20.30
i
Blistrup Medborgerhus
Dagsorden ifølge lovene.
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden
skriftligt i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.
p.b.v.
Peter Christensen, formand

Søndag 20.06: UDFLUGT – Frederikssund vikingespil
Som fortalt i sidste nr. af Sving egen, fik Dorte lov til at flytte vores
reservation af billetter til rundvisning, vikingespillet og spisning i Valhalla.
Så kom corona endnu engang i vejen og vi fik ikke skrevet os på nogen
tilmeldingsliste. Derfor tager vi den en gang til. Hvis vi skal have
udflugten i 2021, så skal der tilmelding til Dorte senest den 20.
december. Det kan ske via mail til dortekristensen@netmail.dk eller på
sms/telefon på 2933 7528.
Programmet kommer til at være det samme, som Dorte havde planlagt
for 2020. Vi håber, at vi til den tid er ude af coronavirussens favntag.
Pris for medlemmer 160 kr., ikke-medlemmer 385 kr.
--- oOo ---

Eventuel skovtur og/eller høstfest er ikke fastlagt endnu.
Ændringer i programmet vil løbende blive bekendtgjort på vores
hjemmeside og i Sving egen.
Der vil også blive sendt mail til danserne, hvis der sker pludselige
ændringer til programmet.
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Vi glæder os rigtig
meget til at kunne
danse sammen igen
alle sammen!

Billeder fra sidste års juleafslutning.

Cykelholdet
Der er mange traditioner vi må undvære i øjeblikket. Danseskoene
står inderst i skabet og cykel- gangholdets pokal må måske vente
forgæves på at være midtpunktet på et festligt dækket bord.
Det ændrer dog ikke på at cykelweekendens overskud skal bruges i
det rette forum, og derfor melder holdkaptajnen nu en dato ud.
Overskuddet i år består af naturalier, selv om alle øl- og sodavandsdåser har stået køligt, er tiden ved at rinde ud i forhold til bedst før.
Derfor skal festen forhåbentlig finde sted d. 6. februar.
Indtil det modsatte er bevist, holder vi fast i en lang vintertradition
med fest hos holdkaptajnen.
Alle cyklister og fodfolk fra sommerens strabadser inviteres hermed
til Bakkebjergvej hos Tove. Vi mødes kl. 18 d. 6. februar.
Er det umuligt på grund af landets ubudne gæst Covid-19 ændres
planerne til en forårsfest.
Så kan vi tænke på
den dejlige julete,
Esthers fine
luciabrød og hvem
der mon ville have
vundet Dortes fine
nisser og hvem
der mon løb af
med den fine
chokolade-kurv og
hvem der fik en af
Inge og Dortes
fine juledekorationer med
hjem.

Nærmere information om det praktiske ved festen sendes direkte til
holdets medlemmer.
Men tid og sted er hermed kundgjort i de trykte medier.
God jul og godt nytår til læserne
Venlig hilsen
Tove

Frokost
hos Maja

Mads Tobak (Østfyn)
(Gamle danse fra Fyn og Øerne)

Opstilling: Parvis med alm. fatning.
Parret danser 3½ sideløbstrin frem i
danseretningen. På sidste tone drejes ½ omgang
medsols. Damen har nu ryggen til salens midte.
Der fortsættes igen med 3½ sideløbstrin fremad i
danseretningen og sluttes som før med 1 vending
medsols.
Man står nu, som da man begyndte dansen.
Ovenstående gentages.
Polka, alm. fatning, rundt i salen. 8 trin.
Kan danses hjemme. God fornøjelse
Afskrift fra Folkedanse for begyndere, udg. Af Folkedansens fremme.
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