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2. oktober 2014

Kære alle
Sæsonen er godt i gang, så velkommen til både nye og gamle dansere. Vi håber, vi får nogle fornøjelige timer i årets løb, og at I vil være med til de planlagte (jubilæums)aktiviteter.
Vi minder om, at kontingentet skal betales senest 6. oktober 2014, medmindre I har aftalt en
afdragsordning med Sonja. Der indbetales til reg. nr. 5331 og kontonummer 0000 246 733.
Husk at fortælle, hvad I betaler for :-)
Baldans og T-shirts indbetales til samme konto.
Husk også at aflevere de udleverede tilmeldingsskemaer i udfyldt stand til Sonja.
Medlemsaften 13. oktober
Mandag den 13. oktober holder Annette og René efterårsferie. I stedet håber vi at se jer alle til medlemsaften, også meget gerne støttemedlemmerne. Vi skal tale om nogle af jubilæumsaktiviteterne,
især det planlagte festskrift, hvor vi beder om jeres hjælp til at udvælge gode historier fra de forgangne
60 år.
Hvis Andreas kan nå det, vil der være prøvesmagning af vores helt egen jubilæumsøl. Og hvis vi har
skaffet en sæk roer, er det også muligt at skære roelygter og -masker til vores legestue den 25. oktober.
Allehelgenslegestue 25. oktober
Lørdag den 25. oktober inviterer vi alverden til en festlig allehelgenslegestue på Herlev Gamle Skole,
hvor der forhåbentlig er pyntet op med roelygter og dækket op til ånderne. Prisen kan ikke afskrække
nogen, for der vil være GRATIS ADGANG til musik og dans. Vil man have kaffe, te, kage, øl, vand
eller juice, skal det til gengæld købes på stedet. Vi sælger også lodder til støtte for jubilæet, så husk
alligevel kontanter.
Vi håber, at bagelavet med flere vil hjælpe med lækkert hjemmebag. Der kommer liste op til
mandagsdansen, andre kan melde sig under fanerne hos Sonja på kasserer@herlevfolkedans.dk.
Børnelegestue 9. november
Søndag den 9. november er alle inviteret til børnelegestue. Målgruppen er børn fra cirka 5 til 12 år,
men alle danseglade er velkomne. Gæster skal betale lidt for kalorierne, mens legestuen er inkluderet i
kontingentet for vores egne børneholdsmedlemmer.
Bemærk at vi den dag begynder kl. 14.00 og bliver ved til cirka 15.30, så I skal tidligere hjemmefra.
Jubilæumsfesten 24. januar 2015
Vi har nu fundet festlokaler på Lindehøjskolen i Herlev. Mere information følger.
Herlev Festuge, Folkedansens Dag på Frilandsmuseet og arrangement for unge
Herlev Festuge blev lidt vel regnfuld, men vi havde nogle hyggelige timer og indkasserede erfaring
med fotoboden. Alt i alt en glimrende dag. Tak til jer, der kom og var med.
Til gengæld druknede Folkedansens Dag i regnvejr og blev derfor aflyst. Det varslede arrangement for
unge folkedansere udeblev også, vi beklager! Andreas arbejder på at finde en ny dato.
Dansehilsner
Bestyrelsen
PS

Vi har modtaget invitation til at være publikum til quizshow på DR2, se vedhæftede fil. Og så
forlyder det, at Landsforeningens julekalendere er på vej.
Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes

