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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Nyhedsbrev februar 2016 

Kære alle 

Så kom vi ud på den anden side af vinteren, hvor dagene bliver længere, og foråret endelig er 

på vej. 

Og selvfølgelig afholder vi forårsfest igen, for vores medlemmer. Den 27. februar hygger vi på 

Herlev Gamle Skole, hvor vi starter med buffet af medbragte retter, og derefter danses der så 

godt man kan med maven fyldt, store som små. Tilmelding skal ske senest mandag 22. febru-

ar til formanden. Se indbydelse for mere information. 

Regionen 

Som en del af en større danseorganisation deltog Andreas og Sonja på vegne af Herlev i regi-

onsmødet den 24/1 i Hundested. Sådan et regionsmøde gør vidensdeling mulig med andre for-

eninger, hvilket gør os rigere på brugbar viden til vores forening og fx skaber samarbejde om 

opvisninger som den kommende i Tivoli, se vedhæftede. 

Smutten 

Den 30.-31. januar deltog seks børn fra børneholdet med Sidsel på børnestævnet SMUTTEN. 

Vi blev modtaget med smil og dans på det hidtil største SMUTTEN-stævne på 87 mennesker, 

heraf 59 børn. Herlevbørnene fik danset og hygget med hinanden mere end nogensinde. Der 

blev øvet på opvisningsdanse og børnekonkurrencedanse som forberedelse til SMUTTENs 

opvisning på Bakken søndag den 19. juni, og Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne den 

20.-22. maj, hvor der afholdes børnekonkurrence i folkedans. 

Halle 

Vores invitation til Halles 1. maj-festival står stadig ved magt, hvis vi kan stille hold. Der er 

foreløbig tilkendegivelse fra ca. 14 dansere (og musikere). 1. Maj falder tilfældigt praktisk på 

en søndag i år. Dette betyder, at vi kan få besøgt vores gode Hallevenner over weekenden og 

slutte af med en 1. maj-festival. Transport vil blive aftalt, alt efter hvor mange der skal med. 

Venligst henvend jeres spørgsmål omkring Halle til bestyrelsen. 

Månedens legestue 

Der er folkedanserbal den 21. februar i Herlev Medborgerhus, hvor Herlev Spillefolk inviterer 

til gratis legestue. Se indbydelsen for mere information. 

Forslag til generalforsamlingen 

I forbindelse med vores årlige generalforsamling skal forslag til behandling indsendes til 

bestyrelsen senest den 15. marts.  

Deltagelse i bestyrelsesarbejdet 

I Herlev Folkedanserforening giver vi mulighed for, at folk kan sætte deres præg. Derfor 

opfordrer bestyrelsen til, at medlemmerne overvejer, hvordan de kan få indflydelse på 

foreningen som bestyrelsesmedlem og med generelle frivillige initiativer. På nuværende 

tidspunkt mangler vi en suppleant, og der skal vælges ny formand, da Morten efter seks års 

loyalt og effektivt formandskab vælger at trække sig og lade nye kræfter træde til. 

Interesserede bedes henvende sig til bestyrelsen. 

Rettelse til x i kalender 

Vi har en rettelse til x i kalenderen. Der ER dans mandag den 8/2, og ikke den 15/2, dvs. at 

der er vinterferie i uge 7. 

Bestyrelsen 
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