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Nyhedsbrev januar 2015 

 

Kære alle 

Rigtig godt nytår! 

Jubilæum 

 

Nu er det lige før, og jeg er så spændt som en lille dreng op til jul. Der er kun kort tid til vores store 

jubilæumsfest. Lørdag d. 24/1 kl. 18.00 på Lindehøjskolen åbner vi dørene for et brag af en jubilæumsfest. 

Gensynsglæden bliver sikkert stor, maden dejlig, og dansen og musikken pragtfuld.  

Der vil være mulighed for at bidrage med underholdende indslag under spisningen, så har du en god sang, 

en tale, en lille forestilling eller andet spændende, så kontakt Sonja eller Turid og Morten på 

jubi@herlevfolkedans.dk for at få det med i planlægningen. 

Der bliver brug for lidt hænder i forbindelse med arrangementet. Lavet har lagt lister frem i forenings-

lokalet, men du kan også sende en mail til udvalget, hvis du vil hjælpe undervejs, fx med afrydning o.l.. 

Flere arrangementer og månedens legestuer. 

Vi peger selvfølgelig mest på vores egne arrangementer som månedens legestuer, men der er også mere, 

man kan deltage i. Se mulighederne herunder eller på www.herlevfolkedans.dk: 

 ”Bal i den Medborgerlige” søndag d. 1/2 klokken 15.00-17.30. Herlev Spillefolk arrangerer igen i år 

en form for spillemandslegestue i Herlev Medborgerhus. Det plejer at være hyggeligt, og der er gratis 

entré. 

 Fastelavnsfest og forårsfest lørdag d. 28/2, Herlev Gamle Skole.  

Fastelavnsfesten er et ekstra arrangement i år, åbent for medlemmer og alle byens børn. Vi inviterer 

også naboforeningerne. Selve fastelavnsfesten er gratis at deltage i, mens forplejningen koster lidt 

ved siden af. Få fat i så mange Herlev børn som muligt, det kan være, vi kan kapre lidt flere deltagere 

til vores børnehold. Se separat indbydelse. 

Forårsfesten om aftenen bliver til gengæld, som vi plejer. Medbragt mad til fællesbuffet, hygge i rå 

mængder samt en skøn legestue. En lille ændring vil dog være, at der i pausen uddeles 

”flidspræmier” til dem, som har været medlem i 3 (kun for børn), 10, 25 eller flere år. Se separat 

indbydelse. 

 Regionslegestue 21/2. Tid og sted følger, når regionen har det på plads. 

 Herlev Folkedanserforenings Minifestival i påsken, 3. - 5. april 

De første tilmeldinger fra de udenlandske dansetrupper er tikket ind, vi håber på lidt flere. 

Du må meget gerne skrive dig på listen i foreningslokalet eller en mail til jubi@herlevfolkedans.dk, 

hvis du kan have en eller flere udenlandske gæster boende de tre dage. 

Det bliver nogle spændende måneder med jubilæumsarrangementer, glæd dig og gå ikke glip af det! 

 

På bestyrelsens vegne 

Morten 
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