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Nyhedsbrev november 2013 

 

Hvad sker der i november? Her er de begivenheder, som vi har valgt, skal have særlig opmærksomhed. 

Temadans. 

Grundet stormen den 28/10, måtte vi aflyse temadans om Engelskdanse. I skal dog ikke snydes for denne 

spændende lektion, så vi flytter den til mandag d. 4/11. Den 25/11 tager vi hul på denne sæsons sidste 

tema, nemlig danse med melodier af kendte komponister. Alle er velkomne, så tag gerne venner og naboer 

med. Pris for gæster og støttemedlemmer 35 kr. 

Månedens legestue. 

Sidste måned havde vi peget på legestuen i Brønshøj, og 4 par fra Herlev deltog, det må siges at være en 

succes. Derfor vil vi også i november vælge en månedens legestue, og det bliver 

Foreningen til Folkedansens Fremmes legestue fredag d. 8/11 kl. 19.30 

Det er næsten en Herlev legestue, for Annette står for dansen og det foregår i vores egne træningslokaler 

på Herlev Byskole afd. Elv. Skriv dig på opslaget i vores foreningslokale eller send en mail til mig, så vi kan 

samle en fin lille flok. Bemærk datoen, kort tid til at tænke over det i. 

Sangaften mandag d. 18/11 kl. 20.00. 

Vi plejer at have en sangaften et par gange i løbet af sæsonen, og den 18/11 har vi den første. Der danses 

en lille times tid, hvor efter vi drikker medbragt kaffe eller the og finder sangbøgerne frem. 

Støttemedlemmer er velkomne til at deltage i koret. Husk kaffe/the og sangbøger. 

Baldanse 

Vi kunne desværre ikke stable et juniorhold på benene i år. Derfor barsler vi i stedet med et hold med 

BALDANSE. Det er et nyt og spændende tiltag, hvor vi kan forvente at se andre dansere end dem, som vi 

normalt ser i folkedanserkredse. Se meget mere om det nye hold, dansene, datoerne og priser på vores 

hjemmeside og på det opslag, som også medsendes dette nyhedsbrev. Opslaget må meget gerne printes ud 

og hænges op, hvor du mener det kunne passe. 

Der danses søndag d. 10/11 og 24/11 fra klokken 16.00 til klokken 17.30. Musikken er ved Jørgen Hanskov. 

Det praktiske 

T-shirts: Vi fik sidste sæson lavet nogle fine blå T-shirts med foreningens navn og logo på. På opfordring 

laver vi et genoptryk af disse, hvis vi kan få samlet nogle stykker til en forudbestilling. På forsiden af vores 

hjemmeside www.herlevfolkedans.dk kan du se, hvordan den ser ud. Erling er ekspert i mål og bestillinger, 

så skriv til ham på naestformand@herlevfolkedans.dk hvis du er interesseret. 

X-i-kalender listen, som blev sendt rundt ved sæsonstart, havde desværre et par fejl. Disse er nu rettet og 

baldanse datoerne er tilføjet, så nu er den lige til at printe ud og sætte på køleskabsdøren. Den er også 

medsendt dette nyhedsbrev. 

Julekalendere. Julen nærmer sig, og vi har modtaget skrabe julekalendere, som vi skal have solgt. Køb en til 

dig selv, til familien og til venner, det er en sjov værtindegave. Du kan også hjælpe os med at sælge dem, så 

får du 10, 20 eller 50 stykker, som du kan sælge på skolen, på arbejdspladsen, i butikscenteret eller hvor du 

tror det vil være godt. De koster 30 kroner stykket, hvoraf de 10 kroner går til vores forening. Henvendelse 

til undertegnede. 

Instruktør uddannelse. Bestyrelsen vil gerne støtte og opfordre foreningens aktive dansere til at lade sig 

uddanne til instruktører. Hold øje med landsforeningens hjemmeside www.folkedans.dk for at se, om der 

er et kursus, som passer dig. Du kan også sende en mail til en af os i bestyrelsen, så hjælper vi med at finde 

mulige kurser, samt undersøger mulighederne for at skaffe tilskud fra kommunen eller regionen.  

På bestyrelsens vegne 

Morten 
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