
Herlev Folkedanserforening Formand Morten Lyngholm Preuss 

  Hove Møllevej 4, Hove 
  2765 Smørum 
 Tlf. 46 76 23 11/71 10 67 65 
  formand@herlevfolkedans.dk 

  www.herlevfolkedans.dk 

  Cvr-nummer 21 41 89 19 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Nyhedsbrev november 2016 

Kulde og mørke breder sig ude, men inde i varmen trives glæden og latteren. Det er herligt, at så mange møder 

op, for tre - fire kvadriller på gulvet giver danseglæde og større mulighed for fleksibilitet. 

Temaaftener med danse fra Fanø, Mandø og Sønderjylland 
Mandag den 7. november havde vi sæsonens første temaaften. Mere eller mindre kvikke overtrin satte gang i 

lattermusklerne, og Oles historiske indblik gav perspektiv og krydderi.  

Vi fortsætter med anden og sidste temaaften mandag den 14. november - gå ikke glip af den. 

Andreas sørger for julefrokost den 13. november 
Vi har modtaget 300 julekalendere og sælger flittigt af dem, så husk at tage kontanter med til dans... Du må også 

gerne få en stak, du kan sælge. Det giver penge i kassen hos både landsforeningen og os selv. 

Den 13. november 2016 håber vi, at I vil møde op og hjælpe med at sælge kalendere. Vi mødes kl. 11 i foren-

ingslokalet, ifører os eventuelt dragter og deler os op i små grupper, der drager ud i Herlev og sælger kalendere. 

Cirka kl. 13 samles vi atter i/ved foreningslokalet, hvor Andreas har sørget for lidt lækkert at spise og måske 

en dråbe hostesaft, inden der er børne- og baldans. 

Julefest 17. december 
Traditionen tro holder vi julefest for vores medlemmer og deres familier og venner, se vedhæftede invitation. 

Der er tilmeldingsfrist 9. december, hvis du vil sikre dig en godtepose eller julebolle til festen, hvor vi synger, 

danser og trækker julelotterier med flotte gevinster. Apropos gevinster tager vi glad og gerne imod, hvis nogen 

af jer kan donere små og store gevinster til børne- og/eller voksenlotteriet. 

Torsdag den 15. december kl. 19 samles vi ved foreningslokalet og laver fine dekorationer  til julefesten, samt 

nyder gløgg og lune æbleskiver. 

Juleferie 
Børn og baldansere har sidste undervisningstime den 27. november og mødes igen 8. januar, bortset fra at I 

selvfølgelig alle sammen kommer til julefesten den 17. december. 

Voksenholdet snupper en sidste dans mandag den 19. december, men holder så fri helt frem til 9. januar. 

Medlemsaften 13. februar 2017 - kom med ideer til emne 
I skolernes vinterferie inviteres alle medlemmer til medlemsaften. Har I forslag til emner? Skal vi fx forberede 

forårsfesten, have billedaften, planlægge fællestur til landsstævnet eller lære at slå vejrmøller? Kom med ideer! 

Tivoli 11. juni 2017 
Regionen inviterer til dans i Tivoli den 11. juni. Vi stiller ikke op som forening, men hvis du vil gratis i Tivoli 

mod at danse opvisning, kan du tilmelde dig et fælles regionshold. Spørg bestyrelsen om nærmere oplysninger. 

Barnlek på Færøerne 6. - 9. juli 2017 
I samarbejde med SMUTTEN planlægger Sidsel en tur til Barnlek 6. - 9. juli 2017, hvor man ud over dans kan 

opleve Færøerne på diverse ture før og under stævnet. Se http://barnlek.sr.fo/faldari.html. Giv Sidsel besked, 

hvis du er interesseret i at deltage. 

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. 

Smutten 28. - 29. januar 
Børneholdet har haft en vellykket tur til Holeby på Lolland. Det er dejligt at opleve, børnene hygge sig i selskab 

med jævnaldrende dansere, hvor de bliver en del af et fællesskab. Næste tur finder sted 28. - 29. januar, hvor vi 

skal til Ølstykke. 

Husk at I kan holde jer orienteret om foreningen og vores aktiviteter på www.herlevfolkedans.dk med kontakt-

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

Varme vinterhilsner til alle fra bestyrelsen 
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