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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Nyhedsbrev december 2015 

Året går på hæld, og det er tid til årets sidste nyhedsbrev fra alle os til alle jer. Også regionen har 

udsendt nyhedsbrevet Avet Om, som er vedhæftet denne mail eller kan hentes her. 

Lokaler 
Den seneste tid har været en smule omtumlet rent lokalemæssigt. Først skulle vi flytte med kort, men 

ukendt varsel. Så blev det sat i bero. Og pludselig skulle vi så igen flytte med knap to ugers varsel.  

Heldigvis kan vi blive ved med at danse samme sted, selv om et stykke af rummet er inddraget til 

mødelokale. Sofagruppen er væk, så når vi "vender salen", har vi næsten lige så meget plads som før. 

Alle vores ting er flyttet hen i et opbevaringsrum uden vinduer lidt længere henne ad gangen. Dermed 

har vi mistet møde- og hyggelokale, men har kunnet bevare vores ting samlet. 

Bestyrelsen har samarbejdet med kommunen, men samtidig gjort det klart, at vi betragter den nuvær-

ende løsning som midlertidig, og at vi forventer, at vi til næste sæson finder en permanent løsning. 

Dekorationsaften og julefest 

Lørdag den 19. december 2015 holder vi vores traditionelle julefest. Det foregår på Herlev Gamle 

Skole, og festen er for vores medlemmer med familie og venner. Der vil være godteposer til børnene 

og julebag til de voksne, så tilmelding kræves senest den 14. december. Se den tilsendte invitation, 

der også kan hentes på hjemmesiden. Vi glæder os til at se rigtig mange juleglade mennesker. 

Torsdag den 17. december 2015 laver vi julebordpynt til julefesten og hygger med julemundgodt. 

Stedet afhænger af, hvor mange vi bliver: Er vi få, åbner formanden privaten, bliver vi mange, bliver 

det i/ved danselokalet. Derfor kræves også her tilmelding senest 14. december til Morten, eventuelt på 

formand@herlevfolkedans.dk.  

Gevinster 

Ingen julefest uden julelotteri og intet julelotteri uden gevinster. Foreningen indkøber nogle, men det 

er sjovest at vinde, så jo flere gevinster og dermed flere vindere jo bedre. Derfor spørger vi nu alle 

medlemmer, om I kan få fat i og donere flotte, sjove, store eller små gevinster til enten børn eller 

voksne. Det vil være meget velkomment! 

Sidste og første dansedag 

Børnehold og baldansere skulle have haft sidste dansedag den 22. november 2015, men da vejret valg-

te, at denne dag skulle være Årets Vinterdag, blev såvel julekalendersalg, julefrokost, børnedans og 

baldans aflyst. Vi beklager dybt! 

Voksenholdets sidste danseaften er den 14. december 2015 - men selvfølgelig er allersidste danse-

aften for både børn og voksne julefesten lørdag den 19. december. 

I det ny år har voksenholdet første danseaften den 4. januar 2016, mens børn og baldansere mødes 

igen søndag den 10. januar 2016. 

Internationalt 

Lunds Folkdanslag vil gerne se os til julefest den 12. december 2015, Halle vil gerne se os til 1. maj 

2016. Lund skal have endelig besked senest tirsdag den 8. december, mens Halle lige nu kan nøjes 

med en uforpligtende tilbagemelding om vores interesse. Giv besked snarest tak. 

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår  

bestyrelsen 

PS Har du set vores flotte flashmob i Herlev bymidte? Ellers se den her - og del gerne. 
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