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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Nyhedsbrev september 2015 

Kære alle 

Sæsonen er godt i gang, og vi glade herlevitter har allerede stået for masser af aktiviteter, og vi sætter 

ikke tempoet ned lige foreløbig. 

Bl.a. kan nævnes vores flotte og hurtige flashmob i Herlev bymidte, alle kan se den på facebook, 

hvorfra den meget gerne må deles. En dejlig skovtur på Frilandsmuseet, samt en fornøjelig stand på 

Herlev Festuge med gamle lege og dans. 

I den nærmeste fremtid står den på legestue, børnelegestue, temadans samt træning på voksenhold, til 

baldans og på børne-/familieholdet. 

Opstart på danseholdene 
Voksen-/mandagsholdet er allerede startet op, danselysten er stor, og der er mange mennesker på 

gulvet, men vi kan altid være flere, så klør det i dansebenet, kan du/I stadig sagtens nå at være med. 

Børneholdet starter søndag den 20. september kl. 15, og baldanserne, som i år vil fokusere på Quadrille 

Néerlandais, samme søndag kl. 16.  

Legestue 26. september 2015 
Den 26. september kl. 19.30 holder vi stor legestue på Herlev Gamle Skole. Som altid med en velop-

lagt Herlev Kvartet ved instrumenterne og Annette Thomsen som leder af dansen. Det bliver en fest. 

Har du lyst til at hjælpe med at bage kage, opsætning af borde fra kl. 16 og/eller afrydning? Skriv dig 

på listerne i foreningslokalet, eller skriv til formand@herlevfolkedans.dk. Efter legestuen står Andreas 

for natmad i foreningslokalet. 

Nyt bestyrelsesmedlem 
Vivian er trådt ud af bestyrelsen, og i stedet indtræder suppleant Susanne Danø som sekretær. Susanne 

har været medlem gennem mange år, de seneste som støttemedlem, og vi er glade for, at hun tager 

støtten til et nyt niveau. 

Børnelegestue 
Den 4. oktober kl. 14 - 15.30 byder familieholdet børn og deres familier op til dans i foreningslokal-

erne. Sidste år var en stor succes med både børn fra andre foreninger og lokale børn fra Herlev, som 

dansede og legede til den store guldmedalje. Kom endelig og vær med. 

Kontingent, indmeldingsblanket, lav og andet godt 
Husk at udfylde indmeldingsblanketten, her kan du melde dig på de spændende lav, få sat dig på de 

rigtige dansehold og gøre kasserer Sonja utrolig glad. 

Husk også at betale kontingent senest den 5. oktober. Priser kan ses her. 

Regionsmesterskaber 
Efter stor succes i de to foregående regionsmesterskaber i folkedans (pardans) vil vi igen opfordre til, 

at man forsøger sig ud i regionsmesterskabet den 10. april 2016. 

Dansene vil blive danset på mandagsholdet, hvis interessen er der, og det er derfor nemt at deltage. Der 

er kurser ledet af regionen og mulighed for ekstra træning. Konkurrencen er sjov og hyggelig og er 

med til at udvikle jeres dans samt knytte nye venskaber. 

Dansehilsner fra bestyrelsen 
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