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  Forum Nytt nr 48
Till alla Forum-medlemmar

Ondskan och hatet har nyligen hemsökt vår huvudstad, så nu kan även 
Stockholm räkna sig till de andra städer i Europa som drabbats av 
terrorism. Dock finns det ändå hopp inför framtiden när man ser all empati
och hjälpsamhet bland människor och den vilja som finns att inte låta oss 
underkuvas av dessa illgärningar. 

Ännu ett Forum-år har gått och det är snart dags för bal och årsmöte i 
Linköping den 6-7 maj. Arrangemanget äger rum på Landerydgården. Det 
finns fortfarande platser kvar och det går att anmäla sig fram till den 21 
april. För mer information, se Forums hemsida eller tidigare utsänt 
material. Årsmötespapper bifogas och faktura till de, som inte betalt 
årsavgiften.

En annan stor händelse under 2017 är Skövde Herrskapsdansares 50-
årsjubileum som firas den 7 oktober i just Skövde. Program, danser och 
övrig info finns på hemsidan. Anmälan sker kollektivt för varje förening 
som önskar delta. Många av danserna hämtas ut Åkerhjelms dansbok. En 
cd håller på att tas fram av Skövde Herrskapsdansare under Gösta 
Salomonssons ledning. En av dessa danser, La Reine de Svede, har f.ö. 
valts ut som en av de svenska danserna till den historiska balen i Falun i 
samband med NORDLEK 2018. 

Strax efter, närmare bestämt den 21-22 oktober, bjuder Forum in till en 
kurs i Norska fransäser med Erik Hestnes som ledare. Inbjudan har inte 
gått ut än men boka redan nu i almanackan. Kursen ges i Göteborg, som 
vanligt på Restaurang Eken, f.d. Aschebergska Eken.

Fler arrangemang, med eller utan Forums medverkan, är på gång men inte
klara för publicering än. Vid årsmötet kommer arbetsgruppen att ge en 
mer fullständig presentation av aktiviteter under nästa verksamhetsår. 
Dock kan vi redan nu gå ut med att nästa års bal och möte äger rum i 
Växjö. Mer info om detta senare.

Hälsningar från er ordförande Lennart                             


