
FOLKEDANSERFORENINGEN               &    SANGKORET 
”NIELS EBBESEN”   KRONJYDERNE 

 

Hermed et nyt årsprogram for sæson SEP 2019 – MAJ 2020 

                      

Det sociale sammenværd er atter højt vægtet så nu håber vi at se alle igen og til denne sæson 

kan vi jo så starte med et stort tak for sidst med vores gode jubilæumsweekend. 

Undervisere og spillemænd er bestilt så tag gerne nye med.         Vel mødt. 

 

Du skal også huske at besøge vores fine hjemmeside: 

www.nielsebbesenogkronjyderne.dk 

Vi starter i REMISEN på J.V. Martin’s plads. 
Kor, onsdag, den 11. september  kl. 18.00 – 19.25 og så i ulige uger og ellers efter aftale med Lisbeth 
 
Dans onsdag den 11. september   kl. 19.35 - 21.45 og alle onsdage i ulige uger.  
Altså den 25. september  -  9. og 23. oktober   -    6. og 20. november.   
 
Pris: Dans                      hele sæsonen        300 kr. 
 Sang                      6 x undervisning (øvrige gange er mød selv)      300 kr. 
                 
                        Medlemskort for sæsonen (betales i januar 2020)                                                               100 kr.  
Det er en god idé at indløse medlemskort da evt. tilskud til arrangementerne kun er for medlemmerne.  
Du kan også indbetale via netbank Sparekassen Kronjylland Reg.nr. 9334 konto: 3095622231  
 
 Såvel kor som dans starter op i 2020 den 8. januar, og NB den 15. januar,  12. og 26. februar,  11. og  25. marts.   
 

ÅRSPROGRAM 
 
I OKT  Skotsk Irsk aften med spisning i Orkideen i Assens. Dato og tidspunkt ej udsendt endnu. Bindende 

tilmelding til Poul Anker senest 25/9.  
 
13. NOV Æggekage hos Café Jens Otto. Bindende tilmelding til Hermann 23/10. Tidspunkt tilgår      
 
4. DEC kl. 18  Fælles juleafslutning kor/dans. Husk en lille pakke og småpenge til lotteri og egne drikkevarer. 
                              Der er bindende forudbestilling på smørrebrød ved Lisbeth. Pris pr. stk ca. 20 kr. Lisbeth laver liste 
  
19. FEB kl. 19 En aften i Remisen med Peter Spillemand og et godt kaffebord. Pris 100 kr. Bindende tilmelding til  
                              Lisbeth senest 15. januar 2020 
 
18. MAR kl. 1930 Generalforsamling hvor foreningen er vært ved øl, kaffe og rulle-ostemad. 
                             Bestyrelsen laver opslag 
 
22. APR kl. 18  Denne sæson holder vi så afslutning med Bøf & bowl.  Foreningen giver en genstand. 
 Bindende tilmelding og betaling senest 25/3 til John Jensen. Tidspunkt tilgår. 
 
Vi vil i MAJ forsøge at arrangere et besøg på Skøtgården i Albæk. 
Vi vil i JUNI forsøge at arrangere en fælles tur til Støvringgård festspil 
Til alle arrangementer vil der blive lavet særskilt opslag med nærmere information og bindende tilmeldinger. 
 
Ved alle arrangementer opkræves betalingen ved tilmeldingen og tilmeldingen er ikke gældende før betaling 

har fundet sted. 

 
 
 
 
 

nyt program kommer senere

http://www.nielsebbesenogkronjyderne.dk/

