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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Nyhedsbrev juni 2016 10. juni 2016 

Sommerferien nærmer sig, men I får lige et nyhedsbrev med løst og fast.  

Konstituering af bestyrelsen 

Morten Lyngholm Preuss var så venlig at stille sig til rådighed som formand og blev enstem-

migt valgt. Bestyrelsen består herefter af Morten L P, formand, Andreas, næstformand, Son-

ja, kasserer, Sidsel, børneholdskontakt, Susanne, sekretær og Sanne suppleant. Kontakt-

oplysninger kan findes på www.herlevfolkedans.dk. 

Referat fra generalforsamlingen udsendes snarest til alle og vil også kunne findes på 

www.herlevfolkedans.dk. 

Børnestævne i Hundested, ture til Halle i Tyskland og Lund i Sverige 

Alt er godt afviklet, og turene har været udbytterige. Bestyrelsen håber, at vi kan bevare og 

udbygge vores nationale og internationale kontakter til gavn og glæde for alle. 

Børnedans på Bakken 

Fem af vores børn deltager i SMUTTENs opvisning på Bakken søndag den 19. juni kl. 14. Vi 

opfordrer alle til at tage en tur i den grønne skov og lægge vejen forbi Bakken, så vi kan 

bakke op. 

Næste sæson 

Sæson 2016-17 er i store træk planlagt. Hjemmesiden er opdateret med relevante datoer, og 

vi vedlægger X i kalender-oversigten. Husk at reservere dagene til foreningens aktiviteter, 

det er så hyggeligt, når vi alle kan samles om vores fælles hobby. 

Sommerferieaktiviteter for børn i uge 30 - vil du hjælpe? 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev har vi tilmeldt os Herlev Kommunes sommerferieaktiviteter, 

med et tilbud om gamle lege, danse og traditioner. Med udgangspunkt i årets højtider leger, 

danser, synger og nørkler vi os gennem den 25. - 29. juli 2016. 

Vi får brug for hjælp, så har du lyst  til at hygge med fastelavns-, påske- og julepynt, tumle i 

traditionelle lege eller være dommer i dansekonkurrencer en eller flere dage eller bare nogle 

få timer mellem 9.30 og 15.30, beder vi dig 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. 

Andre fristende arrangementer 

Den 12. juni er der Gladsaxe Musikfestival/Aldershvilestævne, hver onsdag sommeren over 

danses på Roskilde havn, 6. juli inviteres til Sommerdans i Fælledparken og 28. august holdes 

Folkedansens Dag på Frilandsmuseet. Sidsel vil tage initativ til en foreningsskovtur i forbind-

else med Folkedansens Dag, de andre arrangementer er mere på eget initiativ. 

Voksenholdet begynder sæsonen 5. september, mens børn og baldansere genindtager gulvet 

den 25. september. Husk at holde øje med www.herlevfolkedans.dk, som løbende opdateres 

med nye datoer, og/eller kig på facebook. 

Vi ses derude - god sommer 

Bestyrelsen 

http://www.herlevfolkedans.dk/
http://aktiviteter.herlev.dk/aktivitetsoversigt
mailto:kasserer@herlevfolkedans.dk
http://www.herlev.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/herlev-festuge
http://folkedanseren.dk/cms/?cmsid=659&pageid=20323
http://roskildespillemandslaug.weebly.com/havnedans.html
https://www.facebook.com/events/1087556357983549/
http://folkedanseren.dk/cms/?cmsid=659&pageid=20325
http://www.herlevfolkedans.dk/

