
Nyhedsbrev Oktober 2018 – Bredballe Dancers 
Kære Bredballe Dancere  

 

25.sæson 

Så er vi startet på den 25.sæson. I august 1994 startede et lille hold traditionel Square 

Dance på Kirkebakkeskolen under BIF.  

I dag er vi et stort Traditionel hold, 2 Modern hold og 6 Linedance hold.  

 

 

Foredrag med Erik Lindsø 

Det er lykkedes os at få den kendte forfatter og foredragsholder Erik Lindsø til at 

komme og underholde os.  

Det bliver tirsdag den 20.november kl. 19 på Mølholm Skole, Tankegangen 1, 7100 

Vejle – Festsalen.  

Tilmeld dig via mobilpay 20832656. Pris vil være kr. 20 pr. næse. Du er velkommen 

til at tage din bedre halvdel med. 

Klubben er vært med kaffe og kage. 

Erik Lindsø vil fortælle om emnet:  

Humor som medicin - Om livsmod, livslyst og livsglæde. 
”Det handler om at ændre mismod til livsmod, og jeg gør det ved at tage fra de 

muntre og give til de skuffede.”  

Foredraget giver et par muntre og livsbekræftende timer, hvor lattermusklerne bliver 

rørt. Gå ikke glip af denne hyggeaften i Bredballe Dancers. 
 

Nytårsdansene…. 
Vi plejer at have nytårsdans 29+30 december, henholdsvis modern og linedance. 

Modern har ændret deres til Sct. Lucia Dans den 13.dec. på Mølholmskolen. 

Linedance flytter deres nytårsdans til fredag 4.januar kl. 17-21.30 i Gulkrog Centret som 

en intern hyggedans. Pris kr. 50. Tilmelding senest 27.november.  

 

Jubilæumsfest 24.maj 2019 
Udvalget sender snart en invitation ud til alle medlemmer. Udvalget efterlyser billeder 

og gode historier. Har du billeder og/eller husker en god historie, så send til Hanne 

(linedance) eller til Knud (squaredance). Allerede nu ved vi at festen er fra kl. 16-24 med 

natmad kl. 23 og at festen vil koste kr. 100 pr. medlem.  

 

Juleafslutning 

I første uge af december afslutter alle hold.  

Square dance afslutter på Mølholmskolen, linedance afslutter i festsalen på 

Midtbyskolen onsdag 5.dec. og torsdag 6.dec. begge dage 17.45 – 20.15 

 

 

 

Følg med på hjemmesiden - www.bredballedancers.dk  

På bestyrelsens vegne – Hans Pitters 

 
 

http://www.bredballedancers.dk/

