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Nyhedsbrev april 2015 
Kære alle 

Tusind tak for jeres indsats under jubilæumsfestlighederne  

Jubilæumsfestlighederne er overstået med stor succes. Derfor vil vi takke alle jer, der bar, kørte, indkvarte-

rede, kokkererede og i det hele taget knoklede rundt for at få det hele til at lykkes. Jubilæumslav og besty-

relse er bare så glade og taknemmelige for jeres opbakning. 

Tur til Halle 30. april - 3. maj 2015 

Tilmeldingen til turen er lukket, men vi kan oplyse, at godt og vel 20 medlemmer af foreningen tager på 

genvisit og majstangsfest hos vores tyske gæster fra Halle, Westfalen.  

Generalforsamling 4. maj 2015 kl. 20 

Som lovet følger dagsorden, regnskab, balance og nogle af beretningerne med dette nyhedsbrev. Vi håber 

at se alle medlemmer til en interessant og hyggelig aften, hvor Morten blandt andet vil fortælle om den 

mulige indtægtskilde, DGI Klubliv, og vi forhåbentlig får nedsat et scrapbogslav. 

Danmarksmesterskaber i folkedans lørdag den 9. maj i Middelfart 

Ved årets DM er Region Hovedstaden repræsenteret af nogle, vi kender: Andreas og Sidsel samt Peter og 

Nina. De vil gerne have opbakning fra et heppekor, så overvej gerne en udflugt til det fynske.  

Selve DM finder sted kl. 14 - 17., bagefter er der spisning og dans, hvis man senest 20. april har bestilt billet.  

Priser, adresser og alt det andet praktiske finder du her: http://www.folkedans.dk/Default.aspx?ID=2739. 

Oprydning og grillhygge fredag den 5. juni 2015 fra kl. 16 

I foreningslokalet har vi mange skabe med ting, men vi har mistet lidt af overblikket. Derfor efterlyser vi 

medlemmer, der vil hjælpe med at få styr på kaos.  

Fx har vi en masse dragter, men ikke overblik over størrelser og løsdele. Vi har også nogle stævnekasser og 

en masse arkivmateriale, som skal rodes op, og håber derfor på jeres hjælp. 

Vi mødes kl. 16 og tager en tørn i et par timer. Bagefter hygger vi sammen omkring grillen. 

Vi hører gerne fra dig, hvis du vil hjælpe, eller bare komme og hygge med om aftenen. 

Aldershvilestævne søndag den 7. juni 2015 

Det traditionelle Aldershvilestævne afholdes i år den 7. juni. Det plejer at være rigtig hyggeligt med buskspil 

og spontandans under åben himmel i grønne omgivelser. I år deltager bl.a. Kim Sjøgren, Ramsø Spillefolk, 

Knorifas med flere. Det kunne være hyggeligt med en foreningstur - giv besked, hvis du er interesseret.  

Se flere oplysninger her: http://www.gladdans.dk/aldershvile/aldershvile.html  

Nordisk Sommerlejr for Unge og Nordlek i Viborg i uge 28 - 29 

Som tidligere nævnt behøver dansebenene ikke at hvile hele sommeren. I uge 28-29 er der fx Nordisk 

Sommerlejr for Unge samt Nordlek i Viborg. Vi har en flok af sted til dette, men flere skal være hjerteligt 

velkomne. Find links på www.herlevfolkedans.dk.  

Herlev Festuge 29. august 2015 kl. 11.30 - 15.30 

Vi har tilmeldt os Herlev Festuge lørdag den 29. august kl. 11.30 - 15.30 med gamle lege og spontandans. 

Mellem kl. 13 og 14 bryder vi spontant ud i dans, resten af tiden leger vi. Alle er hjerteligt velkomne til at 

give en hjælpende hånd eller bare kigge forbi. Giv et praj, hvis du vil være med til planlægningen. 

Til slut vil vi blot minde om Folkedansens Dag på Frilandsmuseet den 30. august og sæsonstart 7. hen-

holdsvis 20. september for voksne og børn/baldans. Husk også at holde øje med opslag i foreningslokalet, 

på vores hjemmeside og på facebook. Der er altid noget at læse om. 

På bestyrelsens vegne 

/Morten 
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