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      HÖSTBREV     

Höstbrev till medlemmar i Glanshammars Dansgille 

VÄLKOMMEN till höststart för Glanshammars verksamhet. Söndagsdanserna startar den 18 

september. Som bekant är Bygdegården i Glanshammar stängd för uthyrning. Skolans matsal skall 

byggas om och bygdegården skall användas till matsal.  

Lokal - Söndagsdanserna kommer att äga rum på Rosta Dagcentral, Rostagatan 34, Örebro.  

Ordinarie tid kl. 18.00 – 20.00. Gratis parkering finns på gatan. 

Kod för att öppna ytterdörren: 2315 

Kursverksamheter: Polskekurser, lördagar (nybörjare och fortsättning) under ledning av Birgitta 

och Rune Sunvisson. Lokal: Södermalmshemmet. 

Kurs i Gillesdanser anordnas av Kulturella föreningen, onsdagar. Ingen kurs i Linedans då tidigare 

försök visade dåligt intresse. 

Förträning 1 tim. före söndagsdanserna ej klart med ledare. 

Uppvisningar    

Sommaren har minst sagt varit intensiv vad beträffar uppvisningar. Nationaldagen 6 juni 3 st. 

förlängd midsommarvecka med start 17 – 27 juni 21 st. Totalt deltog ca 18 medlemmar i de olika 

uppvisningarna. Kajsas Upplevelser spelade. STORT TACK till alla som underhöll de boende på de 

olika äldreboenden som fick besök. 

Höstens uppvisningar är inte bestämda i nuläget. 

Övrigt  

Dansavgiften vid engångsbetalning är fortfarande 50 kr. Terminsavgift oförändrad 400 kr (12 ggr) 

Klippkort 10 ggr 10 tillfällen 400 kr (Gäller i 2 år) 

Betalningar helst till vårt BG 5780–6952 eller Swish 1234554119. Kontant eller Swish vid 

dansträffar. 

Vi planerar en dansträff lördagen den 5 november i s.k. nygamla danser, sådana som har fallit i 

glömska men finns beskrivna på t.ex. ACLA:s hemsida. Inbjudan skickas till närbelägna 

dansföreningar och läggs även ut på ACLA.    

Hjälmardansen som anordnades 26 – 28 maj i Arboga Folketspark och som Glanshammars 

Dansgille var en av tre som stod för arrangemanget, var välbesökt, ca 100 personer varje kväll. 

Dessutom anordnades kurser i polskor och uppställningsdanser samt ett block med nyhetsdanser. 

Vi skötte själva serveringen och totalt gick arrangemanget med vinst som delas mellan oss 

värdföreningar.  

Restaurangchansen som gäller fr.o.m. 1 oktober, kommer att ändras till att bara bli digital i en 

särskild ”app” och gäller ett år framåt från första aktiveringsdagen. 

Köper du genom föreningen blir det billigare och föreningen får också ett bidrag. 

Styrelsen återkommer med pris och hur du ska beställa.  

Höstens program i övrigt se LÄNK. 

 

Vi ses igen den 18 september på Rosta dagcentral. Välkommen. 

     Styrelsen 

https://glanshammar.info/dokument-2022/Nyborjarkurs-Polskor-HT2022.pdf
https://glanshammar.info/dokument-2022/Fortsattningskurs-Polskor-HT2022.pdf
https://glanshammar.info/dokument-2022/ProgramkalenderHT2022.pdf

