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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 2017 

Vi er nu så langt inde i sæsonen, at Annette tænker på opvisningen den 1. april, hvor vi vil vise sæsonens danse 

for hele verden. Alle er velkomne, så giv gerne Annette besked, hvis du vil deltage i opvisningen. 

Medlemsaften 13. februar 
Mandag i uge 7 holder vi medlemsaften. Vi danser ikke, men kan fx lave pynt, digte en sang eller finde på und-

erholdning til den kommende forårsfest, se billeder fra foreningens ture og tidligere arrangementer, hjælpe med 

oprydning i skabe og reoler, tale om deltagelse i landsstævnet i Køge eller bare hygge med os andre.  

Andreas er tovholder for medlemsaftenen og hører gerne fra dig, hvis du fx vil tage en kage med e.l. 

Forårsfest med flidspræmier og muligt besøg fra Sverige 
Lørdag den 25. februar 2017 er det tid for foreningens interne forårsfest. Støttemedlemmer såvel som dansere 

fra alle hold er meget velkomne. 

Som sædvanlig medbringer alle en ret til buffeten, som vi guffer i os, inden kalorierne igen rasler af os i dansen. 

Undervejs uddeler vi "flidspræmier" til årets jubilarer, og her kan bestyrelsen godt bruge lidt hjælp, for på trods 

af al god vilje er det tidligere sket, at nogen er blevet overset. Derfor: Mener du, at du selv eller en anden har 

jubilæum i år, må du meget gerne give Sonja besked. 

Til festen inviterer vi vores svenske venner fra Lund. I skrivende stund vides ikke, om/hvor mange de kommer, 

om de kun kommer til festen, eller om de bliver og overnatter, men hvis du vil stille en soveplads til rådighed 

eller på anden måde vil hjælpe, hører Morten gerne fra dig. 

Hjælpende hænder søges til sommerferieaktiviteter i uge 30 
Sidste sommer deltog vi for første gang i kommunens sommerferieaktiviteter for børn, og det var en forrygende 

oplevelse, som vi gerne vil gentage i uge 30, det vil sige 24. til 28. juli. Vi har nogle erfaringer fra sidste år, men 

der skal finpudses, strammes op og planlægges, hvilket vi snarest går i gang med. Vil du være med til det, hører 

Sonja gerne fra dig. 

Ikke mindst har vi brug for hjælpende hænder i løbet af ugen. Det kan være til at fremstille dagens eftermid-

dagsmåltid, 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. 

Nu kan vi gå i Magasinet 
For et års tid siden måtte vi forlade vores dejlige, lyse foreningslokale, der gav os mulighed 

for hygge, møder og lagerplads. Til arbejdet med udsatte familier skulle kommunen bruge 

lokaler alle dage i dagtimerne, og da vi kun var der nogle få timer om ugen, måtte vi flytte.  

Heldigvis fandt kommunen et rum, hvor vi kunne have alt vores habengut, men at kalde det 

et foreningslokale er lige lovlig prætentiøst. Derfor vil vi fremover kalde rummet Magasinet. 

Månedens legestue 
Det er naturligvis vores egen forårsfest, MEN ... også Bal i den Medborgerlige, som Herlev 

Spillefolk holder i Herlev Medborgerhus søndag den 19. februar kl. 15 - 17.30. Der er gratis 

adgang, og både dansere og spillefolk er velkomne. Se mere her. 

Mest for børn 
9. - 11. juni afholdes børnestævne i Køge. Sidsel modtager tilmeldinger, nærmere om arrangementet kan ses på 

http://sjællandskebørnestævne.dk/index.php/naeste-staevne. 

Barnlek på Færøerne afholdes 6. - 9. juli 2017, og vi håber, at nogle af vores børnemedlemmer har mulighed for 

at deltage. Sidsel søger fonde for at holde prisen nede. Se mere om stævnet på http://barnlek.sr.fo/kunning.html.  

Danmarksmesterskaber og KØST 2017 - landsstævne i Køge 17. - 22. juli 2017 
Danmarksmesterskaberne i Folkedans holdes i Køge den 16. juli, altså lige før landsstævnet. Formentlig arran-

gerer vi fællestur dertil, giv Sidsel besked, hvis du er interesseret. Landsstævnet kan følges på facebooksiden og 

hjemmesiden http://køst2017.dk/.  
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