
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 januar 2017 

Årstallet er skiftet, men dansen består. Bestyrelsen har med stor glæde været vidne til en fantastisk danselyst og 

et stort fremmøde på såvel børne-, baldanse- og voksenhold. Tusind tak alle sammen, vi glæder os til endnu 

flere muntre stunder med jer i 2017.  

Et dødsfald 

Desværre må voksenholdet fremover undvære et medlem, som på trods af sine ganske få års medlemskab har 

haft stor betydning for foreningens sociale liv. Kort før jul modtog foreningen besked om, at Melissa var sovet 

fredeligt ind med et hjertestop, kun 52 år gammel. Melissa blev bisat mellem jul og nytår, Morten og Turid 

mødte op i dragt og med fane, mens yderligere ni medlemmer i civil deltog i den smukke ceremoni i Herlev 

Kirke. Vi føler med Melissas familie og vil savne Melissa og hendes gode humør. 

Tak for indsatsen med julekalenderne 
Vi modtog 300 julekalendere, og det lykkedes at få solgt dem alle. Tusind tak til alle, der har hjulpet ved enten 

selv at købe eller endda hjælpe med at sælge. 

En særlig stor tak til Morten og Ninna, som stod for salget af cirka halvdelen af kalenderne. Det er så flot! 

Medlemsaften 13. februar 2017 
I skolernes vinterferie holder vi medlemsaften. Der er altså ingen dans, men masser af hygge og sjove ideer.  

Aftenens store emne bliver den kommende forårsfest. Vi vil forberede sjove indfald, måske producere bordpynt 

og meget andet. Desuden vil Sidsel gerne vise billeder, fx fra børneholdets ture og turen til Halle i maj. 

Forårsfest 25. februar 2017 
Lørdag den 25. februar 2017 afholder vi foreningens interne forårsfest. Som sædvanlig vil vi begynde med fællesspisning 

fra buffeten med alle de lækre, medbragte retter, afbrudt af muntre indslag, inden vi bryder ud i dans.  

Festen er for både store og små samt unge og gamle dansere fra alle vores hold. Det plejer at være SÅ hyggeligt. 

Månedens legestue - tag med til bal 
I januar måned har vi udvalgt nytårsballet i Høje Gladsaxe den 21. januar 2017. Kort fortalt er der fællesspis-

ning af egen medbragt mad kl. 17, derefter kransekage og champagne, inden ballet åbnes. Læs mere her. 

Vi vil også gerne slå på tromme for Bal i den Medborgerlige, som Herlev Spillefolk arrangerer i Herlevs 

medborgerhus søndag den 19. februar kl. 15 - 17.30. Der er gratis adgang, og ud over dansere opfordres 

spillefolk til at komme og spille med. Det plejer at være en oplevelse. Se mere her. 

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

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

Mest for børn 
Smutten mødes igen 28.-29. januar. Stedet er flyttet fra Ølstykke til Højby, men ellers er rammerne de samme.  

9. - 11. juni afholdes børnestævne i Køge, oven i købet har stævnet 50 års jubilæum! 

Sidsel arbejder stadig på at arrangere tur til Barnlek på Færøerne 6. - 9. juli 2017. Giv Sidsel besked, hvis du er 

interesseret i at deltage, og se eventuelt hjemmesiden http://barnlek.sr.fo/faldari.html.  

Danmarksmesterskaber og KØST 2017 - landsstævne i Køge 17. - 22. juli 2017 
Danmarksmesterskaberne i Folkedans er flyttet, så det nu holdes i Køge den 16. juli, altså lige op til landsstæv-

net. Det er alle tiders chance for at opleve begge dele. Du kan orientere dig om stævnet på dets facebookside og 

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

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 hilsner til alle fra bestyrelsen 
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