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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 april 2017 

Endnu engang kan en euforisk jublende bestyrelse indlede nyhedsbrevet med at sige tusind tak til alle jer, der 

deltog i opvisning og legestue den 1. april. Opvisningerne var imponerende, og såvel danse-

gulv som det lækre kagebord var fyldt til bristepunktet. Den efterfølgende natmad satte et 

hyggeligt punktum for en dejlig aften. 

Generalforsamling 1. maj 
Medlemmer fra alle hold opfordres til at komme til generalforsamling mandag den 1. maj 

2017 kl. 20 i kursuslokalet ved vores danseområde.  

Indkaldelse med dagsorden samt regnskab blev udsendt lørdag den 15. april og kan også 

hentes på hjemmesiden www.herlevfolkedans.dk. Ifølge vedtægterne har alle medlemmer 

over 14 år stemmeret, og man kan lade sig repræsentere med fuldmagt. Nogle beretninger er 

vedlagt dette nyhedsbrev. 

Månedens Legestue 
Den Lille Vendelbo er flittige til at besøg os, så vi opfordrer til at kvittere for dette ved at 

deltage i deres opvisningslegestue den 29. april kl. 19 på Valhøj skole, Rødager Alle 102, Rødovre. 

Dans med Herlev Spillefolk søndag den 21. maj 
Søndag den 21. maj kl. 13 - 16 holder Herlev-Hjortespring Historiske Forening forårsfest på Kildegaarden, 

Klausdalsbrovej 396. Herlev Spillefolk optræder, og vi er blevet opfordret til at komme og hyggedanse for yder-

ligere at festliggøre arrangementet. Vi håber, at vores medlemmer har lyst til en svingom, og man kan bare 

møde op - men man må også gerne give Morten et praj, hvis man har planer om at deltage. 

Sommerferieaktiviteter 24. til 28. juli 
I uge 30 deltager vi igen i kommunens sommerferieaktiviteter. Lige som sidste år vil vi opbygge et forløb med 

gamle danse, sange og traditioner, så vi holder fastelavn om mandagen, påske om tirsdagen, midsommer om 

onsdagen, høstfest om torsdagen og jul om fredagen. Hver dag midt på dagen sørger Annette for en times dans, 

og hver eftermiddag serverer vi en lille ret, fx pandekager, skidne æg, pærevælling, æblegrød og risengrød.  

Vi skal klippe, klistre, male, hinke, ride på kæpheste, bide til bolle og meget andet. Enhver hjælp er velkommen, 

så kontakt Sonja hvis du har et par timer eller nogle hele eller halve dage, hvor du kan give en hånd.  

Vi håber naturligvis, at det giver nyt (lokalt) blod til børneholdene, men ellers er det et godt tilskud til økono-

mien, så hjælp os - det er i øvrigt tæskeskægt at deltage. 

Herlev Festuge 2. september 
Igen i år deltager vi med Gamle lege og danse i Herlev Festuge. Sæt X i kalenderen, hvis du kan og vil hjælpe. 

Hen over sommeren 

 13 af Herlevs medlemmer anført af Andreas tager til Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne afholdes i 

Køge 9. - 11. juni 2017. 

 Søndag den 11. juni fyldes Tivoli med folke-, bal- og linedansere, der giver opvisninger på Plænen. 

 23. til 25. juni tager en kvadrille og René til fødselsdagsfest hos vores venner i Salzburg. 

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

 16. juli afholdes DM i folkedans for par i Køge. Man kan også bestille middag og deltage i legestuen.  

 Landsstævnet i Køge/Stevns 17. - 22. juli har deltagelse af nogle af vores medlemmer 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. 

Næste sæson og tanker om foreningsaftener 
Voksenholdets første danseaften er den 4. september, mens de to (hurra) børnehold og baldanserne mødes (igen) 

den 24. september. Henover sæsonen har voksenholdet nogle aftener med kun en times eller slet ingen dans, og 

her vil vi gerne høre jeres ideer til, hvad vi skal lave. Skal vi have førstehjælpskursus? En smagning? Dragt-

foredrag? Oprydning? Synge? Giv jeres besyv med, så ser vi, hvad der kan lade sig gøre. 

Det var alt for nu - vi ses til generalforsamlingen 

Mange hilsner fra bestyrelsen 
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