
Kære alle danse- og festglade par! 

 
Så bydes der ind til 2016 udgaven af den mest festlige og mest traditionsrige januarfest: Nytårsfesten med 

Lanciers på Mollerupgård. 

 
For de af jer, der endnu ikke har oplevet dette absolutte højdepunkt i vinterkulden eller måske har glemt 

konceptet, så går det i korte træk ud på, at alle venner og deres venner mødes på Mollerupgård til Nytårsfest med 

Lanciers. Aftenen starter med et glas bobler, hvorefter vi går til bords. Man sidder ved ottemandsborde fortrinsvis 

sammen med sine egne venner eller bekendte, og disse borde danner så senere kvadrillerne til dansen. Efter at 

have nydt den lækre tre retters Gourmetmenu, så spilles de velkendte stykker musik, og dansen kan begynde. 

Under kyndig ledelse af de uddannede instruktører, Heidi og Rasmus, skal der de næste par timer danses Lanciers. 

Efter at have opnået Lancierskundskaber, der vil misunde enhver pensionsmoden gymnasielærer, er baren åben, 

og der er fri dans, snak og hygge. 

 
Nytårsfesten finder sted fredag den 15. januar kl.19:00 på Mollerupgård (Mollerup Golf Club) 
 
Prisen for dette festlige arrangement er 300 kr. pr. person. Særdeles gode vine kan købes for ca. 200 kr. 
 
Festen arrangeres og koordineres i år af os, Gitte og undertegnede. Vi har overtaget opgaven efter Rie Kaae, som 

på smukkeste vis har været arrangør og koordineret arrangementet de seneste par år. Jeg håber, I vil tage det 

positivt op, og vi vil meget gerne have bindende tilmeldinger så hurtigt som muligt. Har I et par venner, som I 

kunne tænke jer at danse og feste med, er I velkomne til at tage dem med. De tidligere år har vi været 8 kvadriller, 

men vi kan nok presse et par ekstra ind.  

 
Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet. I jeres tilmelding på mail må I meget gerne skrive, hvem I er 

venner med, og hvem I kunne tænke jer at sidde sammen med. I bedes samtidig indbetale 300 kr. på Mobilepay / 

Swipp på telefon 89381924 eller overføre til min konto: 2267-0700103021. Seneste tilbagemelding er lørdag den 

9. januar. Dress code er naturligvis festlig. Det er ikke en forudsætning, at man kan danse Lanciers, men vi er 

mange, der har prøvet det før og har glemt det igen! 
 
Giv os et ring, send en sms eller skriv, hvis der er noget I er i tvivl om. 
 
I ønskes et Godt Nytår, og vi glæder os til at feste med jer i det nye år. 
 
Kærlig hilsen 
 
Gitte & Ulrik Venning Hansen (ulrik.venning.hansen@mail.dk)  
Gitte: 25522980 / Ulrik: 89381924 

 

https://mail.tdc.dk/compose.cgi?to=ulrik.venning.hansen@mail.dk

