Folkdansringens dag 24 maj 2020
I år blir det en kort uppvisning (10 min)på Sergels Torg någon gång mellan 11.00-12.00.
Samling 10.30. Därefter blir det ett festtåg till Kungsträdgården där det blir en
massuppvisning av alla föreningar framför scenen. Vill man vara med på den (frivilligt) så
blir det träning i Hägerstensåsens medborgarhus 28 mars 14.00 -15.30
Hoppas många kan vara med ! Både juniorer och seniorer är välkomna att vara med!

Gemensam danskväll 28 mars 2020
Folkdansringen Stockholm bjuder in till en gemensam danskväll i Hägerstensåsens
Medborgarhus 17 – 21 . (Samma dag är det också träning till Folkdansringens dag 14-15.30)
Vi hoppas att många kan vara med !

Friluftsgudstjänst 7 juni 2020 (obs! ändrat datum)
Som vanligt hoppas vi på vackert väder för friluftsgudstjänsten vid Klockargården, Eds
kyrka 11.00-12.00ca. Träning inför detta meddelas senare. Alla är välkomna att vara med !

Midsommarafton 19 juni 2020
Då dansar vi tillsammans juniorer och vuxna.
Vi startar dagen med uppvisning och lekledning i Fresta, vid församlingsgården.
Uppvisningen börjar kl 11.00. Vi brukar samlas någon timme innan.
Nästa uppvisning är i Smedby, där startar vi med lekledning 13.30 , uppvisning 14.00 och en
lekledning till ca 14.30. Vi hjälps åt att klä midsommarstången innan , med start 12.30.
För midsommar gäller att du måste vara med och träna vid tre tillfällen:
Samtliga träningar börjar 18.00. Mer information kommer senare.
Lappen lämnas till dansledarna senast 24 mars
Det går också bra att skicka ett mail: anne-marie.z@telia.com
Eller tove@myrsmeden.se

Jag kan vara med på Folkdansringens dag 24 maj

Ja Nej

Jag kan vara med på träning 28 mars i Hägerstensåsen

Ja Nej

Jag kan vara med gemensam danskväll 28 mars

Ja

Nej

Jag kan vara med på friluftsgudstjänsten 14 juni

Ja

Nej

Jag kan vara med på Midsommar, både i Fresta och i Smedby

Ja

Nej

Namn………………………………………………………………………………………….

