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Nyhedsbrev marts 2014 

 

 

I marts er disse emner udvalgt, se mere på vores hjemmeside 

 

Månedens legestue. 

I marts foreslår vi at tage en tur til Amager. Der er inviteret til legestue hos Amager Folkedansere  

lørdag d. 29. marts, stedet er festsalen på Løjtegårdsvej 36 i Kastrup. Dansen starter kl. 19.30 og ledes af 

Morten Hansen.  Entréen på 70 kr. er inkl. kaffe/te og kage, HUSK dog selv at medbringe service til samme. 

Baldanse og familieholdet. 

Er på banen igen i marts hele tre gange, nemlig den 9. - 16. og 30. marts. 

Regionsmesterskaber i pardans 

Vi har i foreningen et modigt par, som har valgt at stille op til regionsmesterskaberne i pardans. Sidsel og 

Andreas er værdige repræsentanter for foreningen. Har du også fået lyst, inspireret af det første par, så 

fortvivl ej, regionen har forlænget tilmeldingsfristen til 15. marts. 

Uanset om det bliver et eller flere par, så er det et oplagt mål for en udflugt. Tag til Roskilde den 30. marts 

og vær med til at heppe på vores dygtige dansere. Det er fra kl. 12 - 17 på Østervangsskolens Festsal, 

Astersvej 15, 4000 Roskilde. Find de seneste informationer på 

http://www.folkedans.dk/Default.aspx?ID=541&M=Calender&CalenderEventID=775 
 

Ny fra lavene. 

Der er allerede godt gang i lavene, og i nyhedsbrevet bringer vi gerne spændende nyt og opdateringer fra 

de forskellige lav. 

Skovturslavet har allerede stablet et arrangement på benene, så det varer nok ikke længe, inden vi hører 

nyt om det. 

Jubilæumslavet har haft gang i den helt store planlægning. Ud over, at vores almindelig arrangementer får 

et tydeligt ”jubilæums aftryk” barsles der med idéer om gæster fra udlandet samt en ekstra legestue d. 24. 

januar 2015, næsten på dagen for vores fødselsdag, som er d. 26. januar. Denne legestue skal være for 

både nuværende og tidligere medlemmer, dem som har været med til at bære foreningen gennem de 

første 60 år. Hjælp til med at spore gamle medlemmer allerede nu, det kunne være super skønt, hvis vi kan 

samle så mange, at vi bliver nødt til at booke Herlev Hallen. 

 

Det praktiske 

T-shirts: Sidste frist inden bestilling, vi har nok til en produktion. Har du glemt at bestille, så skynd dig at 

skrive til Erling på naestformand@herlevfolkedans.dk  

 

Emner til behandling på generalforsamlingen: Har du et emne eller et forslag, du ønsker behandlet på 

generalforsamlingen, skal dette fremsendes senest d. 15. marts. 

 

På bestyrelsens vegne 

Morten 
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