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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 oktober 2017 

Jubii - flere børn på børneholdene, flot fremmøde til baldans og en helt fantastisk legestue med cirka tres danse-

lystne deltagere. Medlemsaftenen var knap så velbesøgt, men de tilstedeværende fik sig en snak om tidligere og 

kommende Nordlek'er, og de fik fremstillet et banner, vi kan bruge til synliggørelse i mange situationer. 

Kontingent 
Kontingentet eller første rate er forfaldent, og mange af jer har overholdt tidsfristen, tak for det.  

De øvrige bedes snarest indbetale, så vi kan indberette korrekte medlemstal til Folkedans Danmark, Danmarks 

Idræts-Forbund, Herlev Kommune osv. Husk at du altid kan få en afdragsordning ved at kontakte Sonja på 

kasserer@herlevfolkedans.dk.  

Vi er værter for Smutten 28. - 29. oktober 2017 
Vi glæder os til at tage imod 42 børn og unge samt 28 spillemænd, instruktører og andre medfølgende voksne på 

Husum Fritidsinstitution, afdeling Trommen, Nordrupvej 12, 2700 Brønshøj. De ankommer lørdag omkring kl. 

10.30 og rejser igen søndag kl. 10. 

Andreas står for forplejningen, og vi siger tak til jer, der har sagt ja til at hjælpe. Andreas er ved at udarbejde en 

vagtplan, men har du endnu ikke meldt dig under fanerne som hjælper til dette forrygende træf, der giver 

anledning til optimisme, er du stadig velkommen. Der skal klargøres, snittes, hakkes, røres og ryddes op, lige 

som der skal være brandvagter og andre praktiske ting, så du skal nok blive aktiveret.  

Giv besked, hvis du kan hjælpe en eller flere timer lørdag fra kl. 8 eller søndag morgen og formiddag. 

Julekalendere  
Vi har modtaget 350 kalendere, som I er velkomne til at købe af til jer selv og til fx værtindegaver. I må også 

meget gerne få et antal i kommission og sælge i jeres netværk - usolgte kan leveres tilbage. 

Søndag den 12. november gør vi en fælles indsats, hvor vi mødes - gerne helt eller delvist i dragt - kl. 10.30. Her 

deler vi os ind i små hold og spreder os ud over Herlev for at sælge kalenderne. Efter en times tid vender vi 

tilbage og nyder Andreas' gode julefrokost.  

Vi håber, at rigtig mange vil møde op hjælpe, da det giver synlighed i lokalområdet, gode 

penge til foreningen og er rigtig hyggeligt. Kom og vær med. 

Månedens legestue: Fredag den 3. november 
Den udvalgte legestue er Foreningen til Folkedansens Fremmes legestue fredag den 3. no-

vember 2017 kl. 19.30 i Stengård kirkes multisal, Triumfvej 2, Kgs. Lyngby. Annette står 

for dansen, Jørgen med kvartet for musikken. 

Nordlek 10. - 15. juli 2018 i Falun, Dalarna, Sverige 
Flere og flere brikker falder på plads. Årets tema er polska, som der vil være rig mulighed 

for at danse, men der vil også være andre danse, kurser, opvisninger og udflugter. 

Alle interesserede kan se mere på hjemmesiderne www.nordlek.dk med fakta om området, 

stævnet og dansene samt den www.nordlek2018.se, hvor alle detaljer fremgår på svensk, 

finsk og engelsk. 

Det er hyggeligt at være med i et fællesskab, så lad bestyrelsen vide, hvis du er interesseret i at deltage, eventuel 

samkørsel og indkvartering på skole eller camping. 

Foreningshus 
Som de lokale vil vide, har kommunen opført et foreningshus i Hjortespring. Bestyrelsen er inviteret til 

indvielse primo november, og derefter vil vi tage stilling til om og i så fald hvad, vi kan bruge huset til. 

Dragtoprydning 
Vi har mange dragter, men savner et overblik over dem. Susanne har påtaget sig at stå for en oprydning, som vil 

ske en søndag i februar eller marts - kontakt hende endelig på sekretaer@herlevfolkedans.dk, hvis du vil hjælpe. 

Det var vist det for denne gang - vi ses derude. 

Mange hilsner fra bestyrelsen 
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