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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Nyhedsbrev maj 2016 27. april 2016 

Den sidste ordinære danseundervisning er slut for alle hold, opvisningslegestuen er godt 

overstået med flotte præstationer af alle og forrygende mange mennesker på gulvet, så vi er 

klar til at gå på sommerferie ... nåh, nej - der er heldigvis altid noget, der kan holde os i gang: 

Generalforsamling med forslag og formandsvalg 

Vores årlige generalforsamling holdes den 2. maj kl. 20 ved vores danselokale. Som det frem-

går af den udsendte dagsorden er der både indkomne forslag og valg til formandsposten. Vi 

håber, at rigtig mange vil møde op eller i det mindste sende en fuldmagt med nogen, der kom-

mer. Dagsorden og regnskab er lagt på hjemmesiden www.herlevfolkedans.dk. 

Til orientering er der fundet en formandskandidat, men vi mangler stadig en suppleant.  

Børnestævne i Hundested 

Fire børn og fire voksne deltager i Børne- og Ungdomsstævne den 20. - 22. maj i Hundested, 

vi ønsker god fornøjelse. Er man på de kanter, er der gadedans ved havnen lørdag kl. 10 - 12. 

Udlandskontakt 

En flok dansere i alle aldre deltager i 1. maj-fest hos vores tyske venner i Halle. 

Vores venner fra Lund har også inviteret. Vi har ikke kunnet stille med deltagere til hele 

weekenden, men nogen tager over til Folkmusikens Dag søndag den 29. maj. Vi vil meget ger-

ne bevare en god kontakt og håber derfor, at I vil støtte op og tage med til en hyggelig dag 

med dans, musik, mad og drikke. Giv besked til Morten eller Sonja. 

Børnedans på Bakken 

Vi minder om, at SMUTTEN giver opvisning på Bakken søndag den 19. juni kl. 14. Børne-

holdet har fået nærmere besked, ellers kontakt Sidsel, tlf. 51 37 26 68. 

Sommerferieaktiviteter for børn i uge 30 - vil du hjælpe? 

Vores børnehold kunne godt bruge flere medlemmer. Derfor har vi i år tilmeldt os Herlev 

Kommunes sommerferieaktiviteter, hvor Herlevs skolebørn kan prøve forskellige aktiviteter. 

Vi har meldt os med et tilbud om gamle lege, danse og traditioner, hvor vi med udgangspunkt 

i årets højtider leger, danser, synger og nørkler os gennem den 25. - 29. juli 2016. 

Et arbejdslav med Nina, Senta, Troels og Sonja er nedsat, men vi vil få brug for hjælp, når vi 

for alvor går i gang. Vil DU hjælpe en eller flere dage eller bare nogle få timer mellem 9.30 og 

15.30, må du meget gerne kontakte Sonja på kasserer@herlevfolkedans.dk eller 28 928 908. 

Herlev festuge den 3. september 

Igen i år deltager vi i Herlev Festuge, denne gang lørdag den 3. september. Vi synes selv, vi 

havde stor succes sidste år, så vi prøver igen med gamle lege og danse. Også her har vi brug 

for jeres velvilje og bistand, så vi kan vise flaget og forhåbentlig tiltrække nye medlemmer. 

Hold dig orienteret 

Den 12. juni er der "Aldershvilestævne", den 28. august holdes Folkedansens Dag på Frilands-

museet, voksenholdet begynder sæsonen 5. september, mens børn og baldansere genindtager 

gulvet den 25. september. "Hvordan holder jeg styr på alt det?", spørger du. Svaret er: Kig på 

www.herlevfolkedans.dk, som er opdateret med nye datoer, og/eller kig på facebook. 

Vi ses derude. 
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