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Nyhedsbrev februar 2015
Kære alle
Så er vi godt i gang med jubilæumssæsonen, og vi har allerede holdt den store jubilæumsfest for nuværende og tidligere medlemmer. Det var et brag af en aften med næsten 150 deltagere, dejlig mad, dans og
musik. Tak til alle for at gøre det til en mindeværdig aften.
Mange spændende ting på programmet
Allerede på lørdag den 28. februar er fastelavnsfest og forårsfest på Herlev Gamle Skole.
Fastelavnsfesten starter klokken 14.00. Den er gratis og åben for alle. Der vil være tøndeslagning, "ringridning", mulighed for at pynte fastelavnsris og andre aktiviteter af den slags, man lavede i ”gamle dage”. For
at kunne bemande alle poster er der brug for nogle ekstra hænder samt nogen, som vil bage strutter og
fastelavnskringler efter denne opskrift http://spise.dk/fastelavnsboller-strutter-og-fastekringle/. Kontakt
Sonja eller mig, hvis I kan hjælpe os. Der vil være dans med de fremmødte fra kl. 16, her kunne det også
hjælpe med nogle erfarne dansere til at støtte.
Forårsfesten om aftenen bliver til gengæld som vi plejer: Medbragt mad til fællesbuffet, hygge i rå
mængder samt en skøn legestue. I skal selv medbringe service og evt. kage til eget forbrug, foreningen
sørger for brød, smør og fedt samt kaffe og te til pausen, hvor der også uddeles flidspræmier.
Tilmeldingsfrist er mandag den 23. februar.
Forslag, som ønskes behandlet på foreningens generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest
den 15. marts.
Herlev Folkedanserforenings Minifestival i påsken, 3. - 5. april.
Vi har modtaget tilmelding fra Halle, de kommer 8 personer. For at få lidt bredde på festivalen forsøger vi
at få kontakt til andre dansegrupper, gerne lokale, som danser en form for udenlandsk folkedans. Sig til,
hvis du har et godt forslag. Der vil være workshops, legestue og gallaaften.
Opvisningslegestue den 18. april
Selvfølgelig afsluttes sæsonen med en opvisningslegestue. Vi håber, at rigtig mange af jer melder til
opvisningen. Opvisende dansere kommer gratis ind. Tilmelding til Annette. Husk generalprøve den 12. april.
Opvisning i Tivoli 26. april
Har nogle af jer lyst til at komme i Tivoli den 26. april og danse en opvisning? Vi stiller ikke selv et hold, men
man kan tilmelde sig regionens opvisningshold. Se mere på opslag i foreningslokalet eller spørg mig.
Tur til Halle, Tyskland
Vi er inviteret til 1. maj-fest hos vores venskabsforening i Halle. Hvis vi kan stille minimum en kvadrille, kan
vi godt tage af sted. Der skal gives en lille opvisning, og så er der workshops og hygge på programmet. Kost
og logi er gratis, men man skal selv betale for transporten samt eventuelt en smule til at dække
omkostninger til musik og instruktør. Halle har mange børn og unge, så det anbefales meget, at vi kan stille
med et godt blandet hold af børn, unge og ældre. Der indkvarteres privat, og det plejer at være superhyggeligt. Vend gerne tilbage snarest med en uforbindende tilkendegivelse af, om I har lyst til at deltage. Så går
vi videre med planlægningen. Der vil blive organiseret fælles togrejse, for dem som har lyst.
Husk at holde øje med opslag i foreningslokalet, på vores hjemmeside og på facebook. Der er altid noget
at læse om.
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