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Nyhedsbrev februar 2014
I februar er det værd at holde øje med følgende
Sangaften.
På mandag d. 3/2 har vi sangaften. Det betyder, at vi danser til pausen for der efter at finde sangbøgerne
frem. Husk kaffe og te m.v.
Månedens legestue.
Husk, at det er allerede i morgen. 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.
Medlemsaften.
Vi gentager succesen fra efterårsferien og holder igen medlemsaften mandag i vinterferien. Det bliver altså
mandag d. 10/2. Her kan alle medlemmer mødes, både aktive dansere og støtter, til fælles hygge. Der vil
være mulighed for at kigge i scrapbøgerne men også at finde på/afprøve små lege eller andre morsomme
indslag, som kan bruges til forårsfesten. Det er nok en god idé at have kaffe eller te med.
Forårsfest
Der er tidligere sendt invitation ud til vores forårsfest, er den blevet væk, kan du finde den på vores
hjemmeside under medlemssider og X i kalender-dage. Lørdag d. 22/2 kl. 17.00 slår vi dørene op til vores
forårsfest, det sker på Herlev Gamle Skole. Husk en ret til den fælles store buffet.
Kl. ca. 17.30 spiser vi, og når vi er mætte, eller bordet er tomt, begynder dansen. Det sker nok ved 19 tiden.
Har du et lille indslag til fælles underholdning eller morskab, kan disse placeres inden spisning eller i kaffepausen. Afstem af med bestyrelsen, så vi også får tid til at danse. Tilmeldingsfrist mandag d. 17/2.
Baldanse og familieholdet.
Der er ikke træning i februar, begge hold vender tilbage i marts, hvor de mødes tre gange.
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.
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.

På bestyrelsens vegne
Morten

