Sommerhustur – en hel weekend i dansens og ikke mindst hyggens
tegn!
Hvornår
6. – 8. Oktober 2017

Hvor
Haslevgårde Eng nr. 28 og nr. 49, Øster Hurup

Hvordan
Vi tager derud fra fredag kl. 15 og får indlogeret os efterhånden, som folk ankommer. Søndag
slutter vi af med fælles brunch og derefter fælles oprydning og rengøring inden afgang.
Alt mad og drikke, - morgen, middag, aftensmad, kaffehygge osv. er inkluderet i prisen.
Bestyrelsen klarer alt indkøb forud for turen og når tilmeldingerne er på plads, vil der blive lavet
fordelingslister over, hvem der står for klargøring af de forskellige måltider og oprydning herefter.
Såfremt man ønsker at få en lille fjer på, bedes man selv medbringe de fornødne drikkevarer til det
formål 
Da vi lejer to sommerhuse, bliver det sådan, at der vil være dans i det ene og spisning i det andet.
Alle er velkomne til at byde ind med workshops i løbet af weekenden, men også gerne andre
underholdende indslag! Vi vil dog gerne vide det senest d. 19. september, sådan at vi har mulighed
for at lave et mere detaljeret program, som I kan få udleveret inden vi skal afsted. Dette skal ikke
forstås sådan, at der ikke er plads til ændringer eller spontane indslag, men det er blot for at sætte
en ramme om weekenden og give plads til både dans og andre hyggestunder.

Hvorfor
Fordi det bare bliver så super sjovt og hyggeligt!

Hvad
Prisen for hele weekenden med alt inkluderet er 400 kr. Det eneste du selv skal medbringe er
sengelinned, håndklæder og vigtigst af alt – godt humør! 
Tilmelding og betaling senest 19. september. Der er plads til 20 i alt, så det er først til mølle.
Danseønsker modtages meget gerne, så vi kan lave en danseliste, vi kan gå ud fra til en start.

Vi kan næsten ikke vente!!
Forever Dancing

