Vi danser i Ulbjerg Kultur – og Fritidscenter
Fjordglimt 1, Ulbjerg
8832 Skals
Vi danser hver mandag

Folkedans

kl. 19.30 – 21.30

BESTYRELSEN 2020/2021
Anette D. Christensen (formand)
Niels Peter Vistisen
Marianne Skov (kass)
Arne Mikkelsen
Bjarne Skov

 21 42 85 89
 21 42 39 57
 20 48 55 41
 61 79 88 32
 40 27 61 83

Musik
Ghita Henneberg og Anders Christensen
Folkedanserleder
Helle Thorgaard

Velkommen
i
Ulbjerg og Omegns
Folkedanserforening

Ulbjerg Folkedanserforening har eksisteret siden 1.
marts 1966, og har tidligere haft både Ungdomshold og
Børnehold med folkedans. Foreningen har også prøvet
kræfter med moderne dans som i tv’ets ”vild med dans”.
Årets gang i Foreningen:
Sæsonen starter sidste mandag i september.
Der danses ca. 1 time hvorefter man nyder den
medbragte kaffe. Her bydes nye medlemmer
velkommen og får en lille orientering om hvad der skal
ske i vinterens løb.
Det er dog altid muligt at starte på andre tidspunkter.
Den sidste danseaften i hver måned
er ”Kaffeaften” hvor der vil være et eller andet indslag,
f.eks. film, oplæsning, foredrag mm.
Til disse aftener er ALLE MEDLEMMER
VELKOMNE
Den sidste danseaften inden jul er der juleafslutning
med gløgg, æbleskiver og pakkespil.
Det nye år starter første mandag i året.
Først i februar afholder vi ”liegstow”, Hvor vi inviterer
de omkringliggende folkedanserforeninger til en
hyggelig aften, med dans og hjemmebag.

I marts afholdes generalforsamling hvor alle
Foreningens aktive medlemmer har stemmeret – og
er valgbar - såfremt man selv ønsker det.
I marts har Folkedanserne en stor afslutning med
fællesspisning, sang, musik og dans.
Opvisninger giver Folkedanserne flere af i løbet af
sæsonen, bla. på herregården Hessel og hvor der ellers
er bud efter os.
HJERTEBARN
er vores Venskabsforening i Norge – Strand
Folkedanselaug -, som vi besøger/de kommer her – dog
er der pause hvert 3. år. Besøget finder altid sted i
Kr. Himmelfartsferien. Vi er privat indkvarteret og
modtager tilsvarende her i Ulbjerg året efter.
ALLE foreningens medlemmer er VELKOMNE
– så har du lyst til at opleve Norge på en anderledes
måde – eller vil du blot høre mere om
Venskabsforeningen, så kontakt formand Anette D.
Christensen.

