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Nyhedsbrev december 2014
Kære alle
Tiden løber af sted, snart er det jul, og vi er halvvejs i dansesæsonen. En sæson, der er ganske speciel, for
det er nummer 60 af slagsen, som Herlev Folkedanserforening får lov at opleve. Det betyder, at der er
mange spændende ting i støbeskeen, for at vi kan få en dejlig jubilæumssæson, vi alle sent vil glemme.
Lidt af det praktiske
Husk, at voksenholdets sidste almindelige mandagstræning inden juleferien er på mandag den 15/12.
Børne- og baldanserne har haft deres sidste træningsdag for i år.
Første mandagstræning i det nye år er d. 5/1, børneholdet og baldanserne starter søndag d. 11/1.
Op til jul
Torsdag d. 18/12 kl. 19.30 mødes vi i foreningslokalet for at lave dekorationer og anden pynt, vi skal bruge
ved julefesten den følgende lørdag. Vi har ler, bånd, lys og diverse afklippet grønt. Der skulle være rig
mulighed for at lufte sine kreative evner. Andreas har lovet at arrangere en kop gløgg og måske en
æbleskive.
Julefesten
Vores hyggelige julefest holder vi på Herlev Gamle Skole, lørdag d. 20/12 kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.30.
Invitation er rundsendt tidligere, ellers find den på hjemmesiden. HUSK tilmeldingsfristen for deltagelse i
julefesten er mandag d. 15/12, så mangler du at melde til, eller har du tillæg til din tilmelding, kan det nås
endnu.
Lidt om det nye år
Jeg glæder mig vildt til vores store jubilæumsfest lørdag d. 24/1 2015. Det bliver virkelig hyggeligt at møde
mange tidligere medlemmer. Den officielle invitation er på vej ud, den kan også hentes på hjemmesiden.
Læs den og skynd dig at melde til. Sidste frist for tilmelding er d. 31/12 2014.
Vores forårsfest d. 28/2 2015 bliver denne gang udvidet med en fastelavnsfest om eftermiddagen. Forårsfesten er kun for medlemmer, men fastelavnsfesten vil også være åben for alle Herlevitter. Invitationer
følger.
Mini festival i påsken, 3. - 5. april. Her håber vi at få besøg af udenlandske dansere. Mere information
følger.
Du må meget gerne skrive på listen i foreningslokalet eller en mail til jubi@herlevfolkedans.dk, hvis du kan
have en eller flere udenlandske gæster boende de tre dage.
Månedens legestue.
Vi har ikke glemt månedens legestue, men har valgt at pege på vores egne arrangementer det næste stykke
tid. Altså julefesten d. 20/12, jubilæumsfesten d. 24/1 og forårsfesten d. 28/2. Hvis man har lyst til at
danse andre steder også, er der altid opslag i foreningslokalet og på vores hjemmeside. Det kan nævnes at
Herlev Spillefolk igen i år inviterer til ”Bal i den Medborgerlige” søndag d. 1/2 fra klokken 15.00-17.30. Der
kommer også snart et opslag om dette. Det er en kærkommen mulighed for at støtte op om andre lokale
aktiviteter…..og så er det gratis.
Skulle vi ikke ses inden, så lad os allerede nu ønske dig og din familie en glædelig jul og et godt nytår!
På bestyrelsens vegne
Morten

