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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 marts 2017 

Tusind tak til de mange, der deltog i forårsfesten med lækker mad og stor danselyst. Det er 

dejligt at se gulvet fyldt med glade mennesker i alle aldre, der er ikke mange andre aktiviteter, 

der kan prale af at spænde så bredt og sprede så megen glæde.  

Generalprøve 26. marts på Herlev Skole 
Opvisningsdansere fra alle hold mindes om, at vi har generalprøve søndag den 26. marts kl. 

15 - 17, og at vi skal være på Herlev Skole, så vi er i de rigtige omgivelser. 

Opvisningslegestue 1. april 2017 - kagebagere og hjælpere søges 
Voksenholdet stiller med to kvadriller opvisningsdansere, fra baldanseholdet vil otte par føre 

sig stilfuldt gennem Concordia Quadrille, og et stort børnehold med ti par vil vise, at de er 

blevet mægtig dygtige. Se også omtalen side 30 i Herlev Bladet fra uge 12. 

Uden kaffe og kage duer danseren ikke, og da vi også gerne vil have gang i dansegulvet efter opvisningerne, 

efterlyser vi sønderjyske kager til kagebordet. Indtil videre har vi citronkage, lagkage, kartoffelkage, ingenting 

og roulade eller gode råd, men mere lagkage, kringle, knepkager, fedtkager, Højer riskage, brødtorte eller 

striftorte vil være velkomne. Susanne koordinerer og hjælper gerne med opskrifter. Henvend dig snarest på 

sekretaer@herlevfolkedans.dk eller 30 43 36 83, hvis du vil hjælpe med en kage. Foreningen betaler 30 kr. for 

kagebagning. 

Nogle af os mødes kl. 17 for at flytte borde, sætte anlæg op og gøre lokalet festligt. Flere hjælpende hænder er 

meget velkomne, så vi alle i god ro og orden kan komme "i tøjet" og stille op til opvisning kl. 18.50. 

Sæsonafslutning 
For børn og baldansere danner opvisningen den festlige afslutning for sæsonen, men voksenholdet er ikke sådan 

at stoppe. Allerede mandag den 3. april mødes vi igen, derefter holder vi påskeferie de næste to mandage for så 

at slutte af mandag den 24. april med en times dans og efterfølgende kaffeslabberas og hygge. Alle er velkomne. 

Generalforsamling 1. maj 2017 
Helt slut er det dog ikke, for medlemmer fra alle hold opfordres til at møde op til generalforsamlingen, som af-

holdes i kursuslokalet ved siden af vores danseområde mandag den 1. maj 2017 kl. 20 med dagsorden ifølge 

vedtægterne. Alle medlemmer over 14 år har stemmeret, og man kan lade sig repræsentere med fuldmagt. 

Hen over sommeren 
Den officielle dansesæson er slut med generalforsamlingen, men der er mange muligheder for at mødes alligevel: 

 Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne afholdes i Køge 9. - 11. juni 2017. Sidsel tager mod tilmel-

dinger på bornehold@herlevfolkedans.dk eller 51 37 26 68 senest 30. marts. 

 23. til 25. juni tager et hold til fødselsdagsfest hos vores venner i Salzburg. Vi kan stadig godt bruge en 

enkelt herre eller et helt par. Kontakt Sonja, Andreas eller Susanne, hvis du er interesseret. 

 6. - 9. juli tager nogle af vores børn til Barnlek på Færøerne. Sidsel er tovholder. 

 16. juli afholdes DM i folkedans for par. Det foregår i Køge, og der er mulighed for at bestille middag og 

deltage i den efterfølgende legestue.  

 Landsstævnet i Køge/Stevns løber af stablen 17. - 22. juli. Nogle af vores medlemmer deltager hele ugen, 

men ellers planlægger vi en foreningsudflugt tirsdag den 18. juli. Giv besked til Andreas på 42 44 27 46 

eller naestformand@herlevfolkedans.dk, hvis du er interesseret i at deltage i udflugten. 

 I uge 30 (24. til 28. juli 2017) deltager vi i kommunens sommerferieaktiviteter. Enhver hjælp er velkom-

men, så har du et par timer en enkelt dag eller nogle hele eller halve dage, hører Sonja gerne fra dig. 

Næste sæson 
Den kommende sæson indvarsles af Herlev Festuge den 2. september. Voksenholdets første danseaften er den  

4. september, mens de to (!) børnehold og baldanserne mødes (igen) den 24. september. Se flere datoer i den 

foreløbige kalender, som er vedhæftet. 

Det var alt for nu - vi sender spændte opvisningshilsner til alle 

fra bestyrelsen 
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