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Nu har ni väntat alldeles för länge på ett nyhetsbrev, så här kommer ett. Det har redan varit jul 

och nyår, tjugondagknut och snart är det midsommar och sommar och sol. Ute är det redan 

töväder, till mångas glädje men även till mångas förtret – det är ju ändå februari. 

Dansåret har redan kommit igång, många hinner inte ens ta jullov och smälta maten innan de 

är igång och dansar igen. Mycket händer i vår och i sommar, håll er uppdaterade och se till att 

delta i aktiviteterna, det kommer ni ha mycket glädja av!     

 

Spelkurs med Pelle Björnlert  

Denna kursen hann ju gå av stapeln innan Nyhetsbrevet kom ut. Det var länge 

tveksamt om den skulle bli av, men sista veckan trillade det in en hel del 

anmälningar och de som deltog hade garanterad en lyckad och mycket trevlig dag.. 

 

Funktionärsdag 

Missa inte att anmäla er till funktionärsdagen 21/2. Separat kallelse har skickats ut. En 
intressant, rolig och lärorik dag garanteras! 
 

Vakanta poster… 

I valberedningen saknas det en ledamot. Under distriktsstämman kom förslaget att 
den personen skulle komma från norra delen av distriktet. Det behövs även 
påfyllning i sektionerna. Är du intresserad eller vet någon som skulle passa, 
kontakta: Kent Ivarsson 0142-264 43/ 073- 632 41 88 (Kvarngillet) 

                                          

Arkivering 

Fundera gärna över om ni förvarar föreningsmaterial på ett tryggt och säkert sätt så 
att det inte blir förstört. Ett bra sätt är exempelvis Linköpings Föreningsarkiv eller 
andra arkiv i Er närhet.  

Kurser 

Egna kurser 

 Funktionärsträff, 21/2, 9.30-15.00, Logen David i Mjölby. Kallelse har 
skickats ut! Lunch och kaffe ingår! 
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Kurser i regionen  

  

Kurser från Riks  

 Dans- och musiksektionens ledarkurs med tema Förhållandet till sin egen kropp och 
förhållandet till partnerns, grunderna i pardans och rörelse till musik, 25-26 april, ESI Tobo 

Evenemang 

Exempel på intressanta evenemang 

 Folk- och världsmusikgalan 7-14 mars, Stockholm, www.folkgalan.se  

 Nordlek, i Viborg Danmark, 13-19 juli, www.nordlek2015.dk 

 Europade, 5-9 augusti, www.europeade2015.se. 

 

 

Nästa nyhetsbrev 

Nästa nyhetsbrev beräknas komma ut inom ett halvår. Men allra tidigast någon 

gång i mars om inget oförutsett inträffar. Skicka in tips på intressanta evenemang, 

kurser m.m. via ostergotland.holaveden@gmail.com. 

http://www.folkgalan.se/
http://www.nordlek2015.dk/
http://www.europeade2015.se/

