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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Husk at I kan holde 

jer orienteret på 

herlevfolkedans.dk 

med kontaktoplys-

ninger, kalender, 

referater, nyheds-

breve, priser og 

meget mere samt 

via foreningens 

facebookgruppe. 

Nyhedsbrev februar - marts 2017 

Bestyrelsen rider på en bølge af begejstring, fordi der sker så meget i foreningen, og medlemmerne bakker op 

om det, senest den succesrige medlemsaften 13. februar. Stort TAK til de fremmødte. Den kommende tid byder 

på udlandsbesøg og fester, så læs dette nyhedsbrev grundigt og giv os en tilbagemelding. 

Tur til Salzburg 23. - 25. juni 2017 - svar senest 20. februar 2017 
Vi har ikke set dem længe, men nu har D'Salzburger Tanzer inviteret os til 55 års fødselsdag. Vi må komme 

med otte dansere, der skal stå til rådighed for opvisninger lørdag formiddag. Der er privat indkvartering, og ud 

over os er et svensk og et sydtyrolsk hold inviteret ligesom vores venner fra Halle. 

Vi forventer at tage derned med fly og formoder, at rejsen kan gøres for maks. 2.000 kr./person, forhåbentlig 

dog kun 1.400 kr. eller måske mindre. Tilmelding skal ske til Morten senest mandag den 20. februar, gerne før! 

Forårsfest med besøg fra Sverige 25. februar 2017 
Lørdag den 25. februar 2017 kl. 17.30 holder vi vores interne forårsfest. Støttemedlemmer såvel som dansere fra 

alle hold er meget velkomne, men husk at tilmelde dig til Morten senest 20. februar 2017. 

Som sædvanlig medbringer alle en ret til buffeten. Tag gerne lidt ekstra med, da 11 af vores svenske venner fra 

Lund deltager i festen, og de skal selvfølgelig ikke selv medbringe surströmming eller lignende delikatesser... 

Undervejs synger vi en netop forfattet lejlighedssang og uddeler "flidspræmier" til årets jubilarer. Mener du, at 

du selv eller en anden har jubilæum i år, må du meget gerne give Sonja besked. 

Opvisningslegestue 1. april 2017 med sønderjysk tema 
Fester kan man vel aldrig få nok af, så vi har allerede blikket rettet mod vores opvisnings-

legestue den 1. april. Både børne-, baldanse- og voksenhold vil danse opvisninger hver for 

sig og sammen - det bliver så smukt. 

Da voksenholdet har danset danse fra Sønderjylland, bliver temaet sønderjysk. Det gælder 

også kagebordet, hvor vi gerne ser sønderjyske kager. Susanne koordinerer kagerne og 

hjælper gerne med opskrifter. Henvend dig endelig snarest til Susanne, hvis du vil hjælpe 

med en kage. Foreningen betaler 30 kr. for kagebagning. 

Hjælpende hænder søges til sommerferieaktiviteter i uge 30 
Som beskrevet i sidste nyhedsbrev vil vi i uge 30, (24. til 28. juli 2017) deltage i kommun-

ens sommerferieaktiviteter. Annette står for dansen, men vi har brug for hjælpende hænder i 

løbet af ugen fx til at fremstille eftermiddagsmåltid, nørkle med traditionel pynt, tumle i 

kappestrid, synge og meget andet. Uanset om du kan hjælpe et par timer en enkelt dag eller kan stå til rådighed 

hele eller halve dage, hører Sonja gerne fra dig. 

Børnehold for 4- - 7-årige gendannes 
Efter nogle års pause ser det ud til, at vi igen har børn nok til to hold, så aldersspredningen ikke er så stor. 

Derfor vil vi fra sæson 2017-18 igen etablere et lille børnehold, selvfølgelig søndag eftermiddag med Annette 

og Jørgen i spidsen. Mere om dette senere. 

Månedens legestue 
Marts måneds legestue er Foreningen til Folkedansens Fremmes legestue 11. marts 2017. Vi håber, at vores 

medlemmer har lyst til en svingom i hyggeligt selskab. 

Generalforsamling 1. maj 2017 
Vi minder om generalforsamlingen 1. maj 2017. Har man forslag til vedtægtsændringer, skal de i henhold til 

foreningens vedtægter være bestyrelsen i hænde senest 15. marts. 

Husk også børnestævne, landsstævne, barnlek osv. - læs mere i tidligere nyhedsbreve eller på 

www.herlevfolkedans.dk. 

Spirende forårshilsner 
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