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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Nyhedsbrev oktober 2016 

Sæsonen er i gang med stor gensynsglæde og en varm velkomst til flere mere eller mindre nye ansigter. Lige nu 

ser det ud til, at vi har medlemsfremgang på alle hold, og det er en stor glæde. 

Vi håber, at både nye og gamle medlemmer vil få en god sæson med mange fornøjelige dansetimer. Husk at I 

altid kan holde jer orienteret om foreningen og vores aktiviteter på www.herlevfolkedans.dk med kontaktoplys-

ninger, kalender, referater, nyhedsbreve, priser og meget mere samt via foreningens facebookgruppe.  

Kontingentbetaling 
Inden vi kan se, hvor mange vi er i år, skal der betales kontingent. Det skal som udgangspunkt ske med det fulde 

beløb senest den 6. oktober 2016, men man kan kontakte Sonja og få en særaftale om ratebetaling, forsinket 

betaling eller hvad vi nu bliver enige om. Se hjemmesiden eller vedhæftede bilag for nærmere om kontingentet. 

Legestue og vinsmagning den 8. oktober 2016 - tilmelding til vinsmagning senest 1. oktober 
Som nævnt har vi inviteret til vinsmagning inden legestuen. Vi begynder kl. 17.00, hvor man kan smage sydafri-

kanske kvalitetsvine og samtidig støtte et projekt, der skaffer vand til landsbyer i Zambia. Til vinen byder vi på 

lækre sandwicher. Kl. 19.30 begynder den almindelige legestue, og vi håber, "vinsmagerne" bliver og deltager.  

Pris for cirka seks timer med vin, sandwicher, dans, musik, kaffe, te og hjemmebag er 250 kr., tilmeldingsfrist er 

1. oktober. Vil man nøjes med legestuen, er prisen 70 kr. Se vedhæftede invitation. 

Som sædvanlig håber vi, at nogle af foreningens medlemmer melder sig til at hjælpe med opstilling og bord-

dækning fra kl. 16., og at nogen vil bage lækre skærekager til aftenpausen. Foreningen betaler 30 kr. for kagen. 

Smutten 29. - 30. oktober i Holeby og Barnlek 6. - 9. juli 2016 
Lørdag den 29. oktober drager Sidsel og en flok børn til Holeby på Lolland, hvor Smutten og Midtlollandske 

Folkedansere har arrangeret dans, sang, hygge, mad og overnatning. Se vores hjemmeside eller kontakt Sidsel 

for nærmere oplysninger, tilmeldingsfrist til Sidsel er 8. oktober 2016. 

I samarbejde med SMUTTEN planlægger Sidsel en tur til Barnlek 2017, hvor man ud over dans kan opleve 

Færøerne på diverse ture før og under stævnet. Se http://barnlek.sr.fo/faldari.html. Tilmelding skal ske i 

november, så tjek jeres kalendere. 

Julekalendere og julefrokost den 13. november 
Landsforeningens julekalendere er på vej ud til foreningerne, så husk at tage kontanter med til dans... Du må 

også gerne få en stak, du kan sælge til venner, bekendte, kolleger mv. 

Den 13. november 2016 håber vi, at mange af foreningens medlemmer vil møde op og hjælpe med at sælge ka-

lenderne og samtidig gøre vores forening synlig i lokalområdet. Planen er, at vi mødes kl. 11 i foreningslokalet 

og derfra deler os op i små grupper, der i en times tid drager ud i Herlev og sælger julekalendere. 

Derefter samles vi atter i/ved foreningslokalet og spiser en fælles julefrokost, inden der er børne- og baldans. 

Medlemsaften 13. februar 2017 - kom med ideer til emne 
I skolernes vinterferie inviteres alle medlemmer til medlemsaften. Derfor vil vi gerne høre, om I har emner til 

aftenen? Skal vi forberede forårsfesten med taler, sange, underholdning og pynt? Skal vi have billedaften og 

planlægge en fællestur til landsstævnet i Køge? Skal vi lære at slå vejrmøller? Kom med jeres ideer! 

KØST 2017 - landsstævne i Køge 17. - 22. juli 2017 
Husk at bede om ferie i uge 29, hvis du vil med foreningen til Køge. Du kan orientere dig om stævnet på dets 

facebookside og hjemmesiden http://køst2017.dk/. Der kommer selvfølgelig nærmere info om fællesturen. 

Månedens legestue 
Vi har udvalgt vores egen legestue den 8. oktober, Amagergildet den 29. oktober og Den lille Vendelbos 

legestue 12. november og håber, I har lyst til at komme med ud og svinge bentøjet.  

Dansende efterårshilsner til alle fra bestyrelsen 
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