15 maj 2022

SOMMARBREV

Till Medlemmarna i Glanshammars dansgille
Tack till alla för vårens danser
Sommaren börjar närma sig och vi i Glanshammar har mycket att se fram emot.
MAJ

Den 19 maj är det Kultisgängets avslutning i Gällersta. 18.30 spelar Knafvers upp till
dans. Medtag kaffekorg.

HJÄLMARDANSEN
Sedan har vi vårens höjdpunkt i Arboga Folkets Park, där vi i Glanshammar är medarrangörer
tillsammans med Schottisjiggarna i Västerås och Folkdansgillet Nerkia Den 26 – 28 maj 2022.
Hela programmet hittar du på vår hemsida: https://glanshammar.info/glanshammars-dansgille.html
Vår förening är ansvariga för programmet den 27 maj. Har du möjlighet att ställa upp och hjälpa till
under dagen, hör av dig till evaokalle@hotmail.com
JUNI

I Juni anordnar Kultisgänget återigen (efter Corona) danskvällar i Garphyttan
den 5, 12 och 19 juni kl 18.30-20.30.

UPPVISNINGAR
Hagagården den
Torget/Stadsparken 2 ggr
Lindhultsgåren Adolfsberg
Adolfsbergshemmet
Rynningeviken V
Ölmbrogrden Dylta Bruk
Trygghetsboende Vesslan
Ängens vård o omsorgsboende
Trygghetsboendet Gillet
Trädgårdarna Boglundsängen

6 juni
6 juni
17 juni
17 juni
17 juni
20 juni
20 juni
21 juni
21 juni
22 juni 2 ggr

Trygghetsboendet Marklyckan
Werners Backe, Hallsberg
Trygghetsboende Almby
Mikaelgården
Ässundets sommarcafé
Mosås
Garphyttan
efter midsommar
Vintrosahemmet
Löwenhjälmska huset
Klosterbacken

22 juni
23 juni 3 ggr
23 juni
24 juni
24 juni
24 juni
24 juni
27 juni
27 juni
27 juni

AKTUELLT
I sommar kan de som är intresserade resa till
• Dragspelsstämman i Ransäter den 6 – 10 juli
• Hälsingehambon går av stapeln den 9 juli. Man dansar 3 etapper i Hårga via Arbrå till Järvsö
Fler danstillfällen kan du hitta på www.acla.se som är en sida för oss som gillar Kultis-o Gillesdanser.
Dessutom hittar du ca 1700 dansbeskrivningar och ca 1600 videos
LOKAL
Som de flesta vet, kan vi inte dansa i Glanshammars bygdegård fr o m hösten 2022. Vi
flyttar dansen t.v. till Rostahemmet, Rostagatan 34 i Örebro, där det är gott om parkeringsmöjligheter.
Vi startar dansen den 18 september kl 18-20 och avslutar den 4 december.
Orkestrar är ej klara förrän senare i sommar.
MEDLEMSAVGIFT Detta brev går ut till alla medlemmar i Glanshammars dansgille, men ni är några
som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2022. Det kostar endast 75: - att vara med i föreningen. Så
betala in det snarast till vårt Bankgiro 5780-6952 eller Swish 1234554119.
Vi hoppas att vi ses under kommande danstillfällen
Styrelsen

