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      Hørsholm  7/12-2020 

Efter dagens udmedling (7/12) om strammere restrektioner, bliver nedennævnte datoer 

foreløbige. 

Såfremt sundhedsstyrelsens retningslinjer giver mulighed herfor, håber vi at kunne afholde de 

planlagte arrangementer med de restriktioner der nu vil være foruden der bliver tilmelding til 

arrangementerne fra marts måned og fremefter. 
 

  AKTIVITETSKALENDER  2021 
 

JANUAR 

Onsdag d. 6. 1. øveaften i 2012 - UDSÆTTEST TIL 3. MARTS ??? 

Evt. med fællesspisning af egen medbragte mad fra kl.18.00 

.  

Lørdag d. 16. AFLYSES - Nytårsfest  – (med tilmelding min. xx antal) 

 

FEBRUAR 

Onsdag d. 10. Foreningsaften - UDSÆTTES – emne følger  

 Vi vil forsøge, såfremt det bliver muligt at afholde nogle foreningsaftener  

 (film og video aften straks lejligheden byder sig.) 

MARTS 

Onsdag d. 3. Øveaften – første i 2021  

 Evt. med fællesspisning af egen medbragte mad fra kl.18.00 

Onsdag d. 10. Øveaften 

Onsdag d. 17. Øveaften primært til opvisningen men håber ALLE MEDLEMMER kommer. 

Onsdag d. 24. Øveaften primært til opvisningen men håber ALLE MEDLEMMER kommer. 

Lørdag d. 27. Opvisning og Legestue Åbent arrangement med tilmedling?? 

Onsdag d. 31. Ingen dans – dagen før skærtorsdag (Påske) 

 

 Som oplyst i e-mail fra formanden, nov.2020 ”udvider” vi sæsonen 

ekstraordinært til og med maj som konpensation for de øveafterner vi har 

været lukket ned i november/december. 

APRIL 

Onsdag d. 7. Øveaften  

Onsdag d. 14. Øveaften 

Onsdag d. 21. Generalforsamling (ingen dans) 

Onsdag d. 28. Øveaften 

 

MAJ 

Onsdag d. 5. Øveaften/Sommerdans – åbent arrangement med tilmelding ??  entre for gæster. 

Onsdag d. 12. Øveaften  

(I dagene 13.-16.maj, skulle vi have afholdt Venskabsbytræf, men p.g.a. 

omstændighederne har vi som tidligere oplyst, skubbet arrangementer til 2022.) 

Onsdag d. 19 Øveaften 

Onsdag d. 26. Øveaften 

  

JUNI 

Onsdag d. 2. Sommerdans – åbent arrangement med tilmelding ?? – entre for gæster. 

JULI 

Uge ?? Nordlek 

 

PR-dans, evt. dans i Tivolie og på Frilandsmuseet -  følger når vi ved nærmere. 

Tid og sted vedrørende ovennævnte arrangementer følger. Forbehold for ændringer. 

      


