VECKOPLAN FÖR VERKSAMHETEN PÅ HELSINGGÅRD

måndag

Varannan måndag reserverad för Dickursby
Marthaförening

tisdag

TEATERGÄNGET övar kl. 19-21. Nya revyn
“På luffen med Duffen” torde uppföras i januari/
februari 1999.
OM du kunde tänka dej att agera och/eller
sjunga; jobba med kulisser, dräkter, ljud eller
ljus så

k o n t a k t a Mona Lanaéus, tel. 8732028

onsdag

18.00-19.30 bokad för JUNIORFOLKDANS.
Start 23.9. för alla 7-14 åringar, nybörjare såväl
som vana dansare hjärtligt välkomna med!
För dom mindre barnen (4-6 åringar) planeras
en grupp som jobbar med LEKDANS! Den här
gruppen samlas från och med januari.

Hör dej

gärna för på förhand hos Camilla Burmeister,
tel. 454 7209

19.30 tar LINEDANCE:n vid, lämplig både för gammal
och ung. Start i oktober!

ring

Kaj Wikholm, tel. 0400 2132 63

torsdag

KÖRSÅNGARGLÄDJE med Helsingebygdens kör och
HÅKAN WIKMAN. Egentlig övningstid kl. 19-22, men vid
behov övar manskören HelsingeRS separat 18-19.

Obs! Vi tar Väldigt Gärna emot nya Röster!

-

Kören är ingalunda professionell - även om dirigenten är det!!
tvärtom - ENVAR som sjunger “eller annars är trevlig”
mottas med Öppna Armar!

t a t o n till Crockie Wikström, tel. 8233950

fredag lördag

söndag

är lokalen tillgänglig för egna medlemmar för evenemang
enligt önskemål. Bokning bör ske via ordförande,
Mona Lanaéus, tel. 8732 028

kl. 15.00 SQUAREDANCE!! Veteranerna i gamet har
redan bokat biljett till en spännande resa till Amerika,
dansens hemland, som säkert kommer att bli ett HÄRLIGT
minne för resten av livet.
Men DU kan också börja NU! Vem vet när dagens nybörjare åker världen runt! En ny kurs startade 13.9. och ännu
20.9. och 27.9. tas nya dansare emot. Så ge din kropp en
chans och kom med!

Kaj Wikholm, tel. 0400 21 3263 berättar gärna mera.

DAGISVERKSAMHETEN
löper som förut i bägge fastigheterna, Helsinggård och Linda.
Vi fortsätter att måna om den uppväxande generationens behov av
verksamhet på svenska. Dagiset Linda där staden hyr platser för
svensktalande barn uppnår faktiskt redan en ålder av 10 år!

Det kommer föreningen att fira med en NYÅRSFEST!

Hör dej för senare, men överväg redan nu att boka kvällen för trevlig
samvaro i föreningsgemenskapens tecken.

Har du övriga tankar, önskemål eller idéer så kontakta
Mona Lanaéus.

- bifogas inbetalningskort för medlemsavgiften 50,som inbetalas till AKTIA, D:by 405513-54960.

Ha en skön höst! ....nu när det ihållande sommarregnet äntligen har
upphört...
HOPPAS VI SES S N A R T !!!!

önskar

Styrelsen

Konungsvägen 2, 01300 VANDA

FÖRENINGSHUSETS DAG
med Ö p p e t H u s 27.9. 98

Kaffepannan är varm kl. 15.00 - 18.00!
... och squaredance-övning pågår ...
så välkommen att titta in!

