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Nyhedsbrev januar 2014 

 

I januar har vi sat disse punkter på menuen: 

Træningsaftner. 

I denne sæson har Annette valgt at bruge Møns hæftet som gennemgående tema, men der er også fokus 

på det grundlæggende nemlig trin og fatninger. Det ender med, at vi bliver vildt gode!  

Månedens legestue. 

Det lidt specielle ved januars legestue er, at den ligger i februar. Herlev Spillefolk inviterer til  

”Bal i den Medborgerlige” søndag d. 2/2 fra klokken 15.00-17.30. Adressen er Medborgerhuset, 

Herlevgårdsvej 18-20, Herlev. Der vil være et lille orkester af glade amatører samt instruktør. Vi kan nok 

forvente, at det er et andet udvalg af danse, end det vi plejer, men det er en kærkommen mulighed for at 

støtte op om lokale aktiviteter…..og så er det gratis. 

I februar har vi naturligvis også vores egen forårsfest, men mere om den senere. 

Baldanse 

Vores nystartede hold med Baldanse fortsætter i fin stil i januar. På søndag d. 12. og de følgende 2 søndage 

undervises der atter i de elegante danse. Der er mere information at hente på vores hjemmeside. 

Familieholdet 

Vores flittige familie hold danser også i januar, sjovt nok nøjagtig de samme dage, som der er baldanse. 

Regionsmesterskaber i pardans 

Hvis du kunne tænke dig at finde ud af, hvor langt dine folkedanserevner rækker, så find en dansepartner 

og tilmeld dig regionsmesterskaberne i pardans. Man kan stille op i hvilken som helst region, men stiller 

man op i region Sjælland eller Hovedstaden, løber det af staben d. 30/3. Sidste tilmelding er d. 10/2. Se 

mere om konkurrence og find tilmeldingsblanket her: http://www.folkedans.dk/Default.aspx?ID=2723 

PS. LDF Region Hovedstaden dækker den udgift for tilmelding som opkræves af dansere som er tilhørende i 

Region Hovedstaden. Beløbet indsættes på din konto efter endt konkurrence. 

Fødselsdag 

Ifølge vores facebook side, har foreningen fødselsdag d. 26/1, der fylder vi 59 år. Det kommer nok til at gå 

stille for sig i år, men mon ikke der er en større fest i udsigt næste år? Kunne du tænke dig at være med til 

at finde på og arrangere en fest eller nogle events, så meld dig ind i jubilæumsudvalget. 

 

Det praktiske 

T-shirts: Vi modtager stadig gerne bestillinger på vores forenings T-shirt, du kan se den på forsiden af vores 

hjemmeside www.herlevfolkedans.dk . Erling er ekspert i mål og bestillinger, så skriv til ham på 

naestformand@herlevfolkedans.dk hvis du er interesseret. 

 

Medlemsregistrering:  

Vi er næsten i hus med registrering af Jer alle, og vi har snart et overblik over hvilke lav, som er blevet 

dannet. Jeg regner med, at Sonja summer op på det og melder ud snart. 

  

På bestyrelsens vegne 

Morten 
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