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Nyhedsbrev november 2017
Nu er det altså jul igen, det la'r sig ikke skjule ... Dette nyhedsbrev kan godt tale om lidt andet end jule-, men det
er julen, der står først for, så lad os komme i gang:

Julekalendere
Tak til jer, der mødte op og hjalp med at sælge, og tak til Andreas for indkøb til julefrokosten.
Vi har stadig en lille stak kalendere tilbage og håber, I vil hjælpe med at få dem afsat. Husk at de er gode som
vært(inde)gaver, til pakkekalendere, som gevinster i pakkelege og lotterier, og at pengene går til et godt formål.

Juledekorations- og pakke sammen-aften med gløgg og æbleskiver
Torsdag den 14. december kl. 20 mødes vi for at producere juledekorationer til vores julefest. Bestyrelsen sørger
for ler og lys samt diverse andet, men hvis andre (lovligt) kan plyndre sig til noget velegnet grønt, er I meget
velkomne til at medbringe/donere. Giv eventuelt Andreas et praj om dette.
Samme aften samler vi det grej, vi skal bruge til julefesten, og måske skal vi også pakke godteposer, så ligger
din spidskompetence ikke hos dekorationerne, har vi en anden tjans til dig.
Endelig kan man også få lov til at røre i gryden med gløgg eller holde øje med æbleskiverne, som vi nyder
sammen efter veludført dont. Kort sagt: Kom og få en hyggelig aften i foreningens skød.

Julefest og julelotteri - gevinster modtages med tak
Traditionen tro holder vi julefest, i år lørdag den 16. december kl. 19, se vedhæftede indbydelse. Tilmeldingsfristen er onsdag den 6. december.
Som altid er festen for hele familien med dans og sang om juletræet, godteposer eller juleboller til de tilmeldte
og masser af dans, stemning og hygge - og så må vi jo ikke glemme DET STORE JULELOTTERI.
Hvis nogen kan skaffe gevinster til børne- og/eller voksenlotteri, vil de blive modtaget med glæde og taknemmelighed. Bare giv besked til bestyrelsen.

Værtskab for regionens medlemsmøde 28. januar
Og så overlader vi resten af julen og nytåret til familien, men søndag den 28. januar 2018
håber vi, at nogen vil bage en kage eller to. Vi er nemlig værter for Folkedans Danmark
Region Hovedstadens medlemsmøde, som afholdes i det ny Hjortespring Foreningshus kl.
13 - 17. Vil du levere en kage? Så kontakt Sonja.

Særlige aktiviteter i februar
Til februar er Annette bortrejst et par mandage, så bestyrelsen har tænkt over, hvad vi kan
tilbyde, og er kommet frem til dette.
 Mandag den 5. februar danser vi en halv aften og har kursus i livreddende førstehjælp i
den anden halvdel.
 Mandag den 12. februar prøver vi at få en herboende bulgarsk folkedansergruppe til at
komme og lære os lidt bulgarsk dans.

Husk at I kan holde
jer orienteret på
herlevfolkedans.dk
med kontaktoplysninger, kalender,
referater, nyhedsbreve, priser og
meget mere samt
via foreningens
facebookgruppe.

Sæt kryds i kalenderen og husk, at bestyrelsen altid gerne modtager ros, ris og ideer fra jer.

Diverse småt nyt og gammelt
Der er nu kun få kontingentrestancer ...
Arrangementet med Smutten i oktober gik godt, tak til alle der bidrog på den ene eller anden måde.
Dragtoprydningsdag er fastsat til søndag den 4. marts 2018. Interesserede kan stadig tilmelde sig til Susanne.
Oplysninger om Nordlek kan stadig ses på www.nordlek.dk med fakta om området, stævnet og dansene samt
www.nordlek2018.se, hvor alle detaljer fremgår på svensk, finsk og engelsk.

Mange hilsner fra bestyrelsen
Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes

