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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Nyhedsbrev april 2014 

Månedens legestue i april er selvfølgelig vores 
egen opvisningsIegestue lørdag den 12. april 2014. 
kl. 19.00 - cirka 22.30 på Herlev gamle Skole, Herlev 
Bygade 92 B, 2730 Herlev. Hent invitationen som 
pdf her. Vi håber at se jer alle, og tag gerne familie 
og venner med - husk selv at medbringe kaffe/te. Så 
sørger bagelavet med flere for lækker kage. 
Hvis der er stemning for det, tager vi efterfølgende 
ned i foreningslokalet og spiser natmad. 

Sidste danseundervisning i sæsonen er for børne-
holdets vedkommende generalprøven den 6. april. 
Voksenholdet holder påskeferie, men mødes igen til 
en times dans og efterfølgende sang og sæson-
afslutning den 28. april 2014. Støttemedlemmer er 
også meget velkomne til at møde op og være med. 

Knap har vi taget afsked med hinanden og sæsonen, 
før vi mødes igen til generalforsamlingen 5. maj. Vi 
håber at se jer alle, især fordi Jubilæumslavet har 
tænkt sig at indvie jer alle i tankerne omkring vores 
jubilæumssæson. Fejringen kræver foreningens 
opbakning, så kom og giv dit besyv med. 

Skovturslavet er på vej med invitation til en skovtur 
søndag den 18. maj. Og når I nu er i gang med at 
sætte krydser i kalenderen kan man sommeren 
over deltage i fx Aldershvilestævnet, landsstævnet i 
Frederikshavn, dansefestival på Bornholm og 
dansehøjskole på Slagelsekanten. Se datoer på 
www.herlevfolkedans.dk, hvor vi også er begyndt at 
skrive datoerne for den kommende sæson i 
kalenderen, fx Herlev Festuge den 30. august. 

Jubilæumslavet har holdt et par møder og har nu 
en ide om, hvordan jubilæet skal afvikles. Der er 
planer om et jubilæumsskrift, en jubilæumsøl, en 
jubilæumsudstilling, en jubilæumsfest for medlem-
mer og tidligere medlemmer, en jubilæumsfaste-
lavnsfest og - hvis medlemmer og gæster bakker op 
- besøg af udenlandske gæster i påsken 2015.  
Lavet har spurgt medlemmerne, om de er med på 
ideen med udenlandske gæster, men har desværre 
kun modtaget få svar. Tanken er, at gæsterne skal 
ankomme langfredag den 3. april, hvor der er 
indkvartering og intern fest.  
Lørdag den 4. april skal vi ud og vise os frem i Herlev 
og desuden afholde workshops. Om aftenen 
arrangeres jubilæumsmiddag og international 
legestue.  

Søndag den 5. april 2015 slapper vi af med en ud-
flugt og fælles leg, inden det officielle arrangement 
slutter med en påskefrokost.  
Nu hvor I ved lidt mere om tankerne, håber lavet, 
at I vil melde tilbage, om I kan være værter eller 
hjælpe på anden vis.  
Skriv dit svar til jubi@herlevfolkedans.dk eller sig 
det til Morten L.P., Turid eller Sonja. Og husk at 
komme og høre mere på generalforsamlingen den 
5. maj. 

Internationalt lav har modtaget invitation fra vores 
tyske venner i Halle. De har 50 års jubilæum og vil 
gerne se os - den 1. maj 2014. Det er jo ret kort 
varsel, men hvis nogen har tid, lyst og lejlighed, skal 
de være så hjerteligt velkomne til at repræsentere 
foreningen ved festen. 

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev, stillede Andreas 
og Sidsel op til regionsmesterskaberne i pardans - 
og de vandt guld. Dermed har de kvalificeret sig til 
Danmarksmesterskaberne den 10. maj i Middelfart, 
men da Sidsel er forhindret den dag, bliver det 
"kun" til regionsguld denne gang.  

I den kommende sæson vil der igen blive oprettet 
et hold med baldanse. Til gengæld bliver der kun 
oprettet et børne-/familiehold. Foreningen har 
desuden en gruppe teenagere, og vi vil i løbet af 
sæsonen prøve at lave nogle ungdomsarrange-
menter for dem.  

Som mange af jer ved, har formandinde Ninna fået 
konstateret brystcancer. Det betyder, at formand 
Morten har fået bevilget orlov fra formandsposten 
i et halvt års tid, til fruen er helt på mærkerne igen. 
Morten er på valg i år, så det er selvfølgelig op til 
medlemmerne, om de vil genvælge Morten, men 
bestyrelsen er indforstået med orloven.  

Husk at I altid er velkomne til at kontakte 
bestyrelsen, hvis I har forslag og spørgsmål. 

Forårshilsner på bestyrelsens vegne 

Sonja 

PS Vi har igen sangbøger og omslag til salg. Kontakt 
bestyrelsen, hvis du er interesseret. 
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