16 Årgang
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Nummer 9

2011

Bestyrelsen
Formand:
Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning
Tlf 20714010
j-k-hansen@mail.dk
Kasserer:
John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning
Tlf. 97118541—60738720
Herningfolkedans@gmail.com
Kristian Hoffmann
Kikkenborgvej 25, 7400 Herning
97221787/20444913
Krhoffmann2tele.mail.dk
Ejner Jørgensen
Slåenvej 13, 7400 Herning
97220140/21706919
hetretten@mail.dk
Jens Arne sand, Storåvej 38, 7400 Herning
Tlf.: 97126895—51500244
kesjas@youmail.dk

Mary Merrild, Fællestoften 20, Tjørring, 7400 Herning
Tlf,: 97268408—20623908
marymerrild@gmail.com

Ingelise Pedersen, Bellisvej 15, 7400 Herning
Tlf.:97129184—29403936
bellisvej15@gmail.com
Send dit indlæg til dansemyggen til Jytte. J-k-hansen@mail.dk

Siden sidst
Så er sommer og ferie sæsonen ved at slut og i den forbindelse er der mange
hilsner til foreningens medlemmer fra
Turid og Anders Norge/Sverige, de var på besøg hos blandt andet Kate
Renate og Ralf fra Bitburg de besøgte os
Inger og Heinz Peter Bitburg de besøgte blandt andet os,
vi havde også besøg af 6 mere fra Bitburg ,som hverken vi eller foreningens
medlemmer kender, men det var alligevel en oplevelse.
Aage og Tove

Opvisninger
D 16 juni var der 2 kvadriller under ledelse af Jens Arne og med Ib og jens som
spillemænd der gav opvisning på Arnborg plejehjem.
D. 18 juni var der 2 kvadriller under ledelse af Jens Arne og med Ib som spillemand der gav opvisning i Søby.
På Lørdag skal der gives opvisning på torvet i Herning kl. 12.30

Informationer
Fødselsdage:
Inger Sørensen fylder 60 år den 24-9.2011

Bosnien
Vi er blevet inviteret til Bosnien. Vi skal være der torsdag aften og kan tage
derfra søndag morgen, det eneste jeg ved der skal foregå er at vi skal med i en
parade gennem byen lørdag.
Vi får kost og logi betalt dernede men skal selv betale transporten frem og tilbage.
Jeg har forhørt mig hos Herning turisttrafik de skal have 40.000 kr. for bus og
chauffør. Så hvis vi kan blive ca 30 prs kan turen gøres for omkring 2000. pr
person. Vi skal hjemmefra onsdag morgen og er hjemme igen mandag aften.
Hvis i er interesseret så kontakt mig hurtigst muligt.
Jytte

Vinsmagning
Vi har arrangeret vinsmagning d. 9 november så sæt allerede nu
et kryds i kalenderen.
Der kommer flere informationer senere

Tak for Hjælp
Vi har hjulpet til Rock i Herning, det gav knap 9000 kr .til foreningen, det er
altid sjovt men i år var det en våd fornøjelse, men pyt vi er blevet tørre igen.
Mange tak til alle jer der gav en hånd med.
Vi er stadig ude ved FCM og grille, det er sjovt og vi hygger os, vi kommer også til at kende hinanden på en anden måde. Hvis du har lyst kan du bare sige
det til en i bestyrelsen.

Grilfesten
Vi var ikke så mange i år men havde en rigtig hyggelig aften på bornholmsvej.
Der var ca 40 prs.
I år spiste vi indendørs da det ikke tegnede så godt med vejret. Der blev spillet
musik og danset til.
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Arrangementer
Uge 42
9 November
15 December
28 december
2 Januar
Uge 7
26 februar

Ferie
Vinsmagning
Juleafslutning
juletræsfest
Opstart efter juleferien
Ferie
Generalforsamling bemærk det er en søndag.

Hold

Ugedag

Leder

Spillemænd

Voksen fort.

mandag
Kl. 19.00—21.30

Jens Arne Sand

Kaj og Erhardt

Voksen beg./
fortsætter

Torsdag
kl. 19.00—21.30

Dorthe Hyldgård

Birger, Erhardt
Gerda og Jens Arne

Børn

Søndag

Kirsten og
Birthe Jørgensen

Birger og Jens Arne

Holdansvarlige
Mandag : Mary og Ejner
Torsdag: Kristian og IngeLise

