
 

 

 

Julebrev 
 

Glostrup d. 2. november 2022 

 

 
 

 

Juletræsfest og danseopvisning 

Julen nærmer sig og det betyder samtidig, at HDF’s hyggelige juletræsfest er nær.  

Vi plejer at danse om juletræet og synge enkelte julesange sammen med julemanden,  

Børnene får på deres billet, en stor godtepose efter danseopvisningen, de voksne får gløgg og til alle 

er der 3 æbleskiver med gemyse. Herudover er det muligt at købe drikkevarer mv.  

Det er en tradition, som vi glæder os til år efter år. Der er gode muligheder for hyggesnak med sine 

danse venner ved de hyggelige juleborde. Det er også dagen, hvor vi alle har en nissehue på - både 

store og små. Der vil være salg af Amerikansk lotteri og der er danseopvisning kl. 12.30 til ca. 14.30 

Vi glæder os meget til at se Jer alle i: 

Glostrup Hallen Søndag den 11. december 2022 

Fra kl. 12.00 til ca. 15.00 Dørene åbnes kl. 11.00  
 

Det koster 50 kr. i deltagergebyr pr. person, både store, små, medlemmer og gæster. 
I prisen er inkluderet en stor godtepose, frugt og 3 æbleskiver til børnene.  3 æbleskiver og Gløgg til de voksne. 

 

Der kan købes billetter på vores hjemmeside www.hdfglostrup.dk 
Billetter (uden bestemt plads) kan købes på vores hjemmeside, under fanen ”Event” fra uge 47. 

Fordeling af pladser foretages i hallen d. 11. december kl. 11.00, efter ”først til mølle-princippet” 
 

Efter juletræsfesten i ugerne 50 -01 det er tid til at holde juleferie og give hinanden tid til, 

 alle de andre hyggelige arrangementer, man også gerne vil nå i julemåneden. 

 
En lille julegave ide!  

Der kan købes T-shirts og hættetrøjer med HDF logo på hjemmesiden.  

(alle dansere skal have en gul T-shirt på til danseafslutningen) 

 

Vi ønsker Jer alle en rigtig glædelig jul  

Samt et godt og lykkebringende nytår. 
Vi glæder os meget til vi ses igen, på din dansedag, i uge 2. 2023. 

Husk der danseopvisning/afslutning lørdag den 25. marts 2023. 
 

                                   

Med hyggelige julehilsner fra 

Alle os i HDF   
 

HDF  Hvissinge Danse Forening 

Gadager 181 

2600 Glostrup 

 

Telefon  20 13 81 31 

E-mail: hdf@hdfglostrup.dk 

Hjemmeside: www.hdfglostrup.dk 

 

 

Hvissinge Danse Forening 
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Hej Alle HDF medlemmer og forældre 
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