
RESERVERADE KVÄLLAR  PÅ HELSINGGÅRD
- hösten 1999 -

måndag fr.o.m. 20.9. varannan vecka  LINE DANCE
kl. 19.00 med Kaj Wikholm, tel 0400 213263

fr.o.m. 11.10. varannan vecka
är lokalen reserverad för Dickursby Martha-
förening

torsdag kl. 19.00 HELSINGEBYGDENS KÖR med Håkan Wikman.
fr.o.m. 7.10. kl.18.00 manskören HelsingRS separata 
övningar, redan berömd för Herrligt Härligt Festspex!

 kontakt Crockie Wikström, tel. 8233950 (040-5215223)

eller ta en titt på körens egen Websida :
http://www.evl.fi/srk/vandasv/music/hgebgd.htm

fredag - lördag
är lokalen tillgänglig för egna medlemmar för evenemang
enligt önskemål. 

Bokning bör ske via ordförande Mona Lanaéus, tel. 8732 028

söndag kl. 15.00 SQUAREDANCE med Finlands Första Caller
Kaj Wikholm, som gärna berättar mera - och har nya
uppslag med från Amerikaresan. Tel 0400 213263

Som du kanske märker blev tisdag och onsdag ovanligt toma!
Det beror på att
- revygänget drar andan inför ett större projekt för år 2000 och
- folkdansjuniorerna tyvärr nu har vuxit ur de små dansskorna. MEN! 

Dansledare Camilla Almqvist (fd Burmeister) ställer upp så snart det finns
nya dansivriga juniorer. Så ring henne på 3423207!



TRADITIONER är bra, TRADITIONER är bäst
så lita på Helsinggård  - fö r där b lir det fest !

---- kanske lite olika tidpunkt olika år, men dock ----

Lördagen, svenska dagen,  6.11.1999
firar Helsinge-Tusby Ungdosmförbund sina 90 år
med en eftermiddagsfest på Helsinggård. 
Kolla program och  exakt klockslag i pressen.

Duffen skrinlade därför den mottagning som planerats
för  självständighetsdagen (som dessutom i år infaller på en måndag) 
och noterar  i stället att

många verkar smått hysteriska inför det nya

ÅRTUSENDET 

och lite festyra grep Duffens styrelse som beslöt att ordna ett

TUSANS  BRA(kande?)  NYÅRSKALAS

Vi återkommer med mera läckra detaljer senare i höst!

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

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



Konungsvägen 2, 01300 VANDA

Dans och Sång.

Kalas ochKurser.

Föreningshusets dag 25.9. förlöper i arbetets tecken 

... medan squaredance-övning pågår ...
          man får titta in!




