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Nyhedsbrev januar 2018
Et nyt år er begyndt, og vi har masser af planer og arrangementer på tapetet. Vi håber, I vil tage godt mod det
hele og deltage aktivt, når vi kalder.
Herunder finder du de nærmeste arrangementer og lidt om nogle, der er lidt længere ude i fremtiden.

Kage til regionens årsmøde 28. januar
Søndag den 28. januar 2018 er vi værter for Folkedans Danmark Region Hovedstadens årsmøde i Hjortespring
Foreningshus. Vil du levere en kage? Så kontakt Sonja på kasserer@herlevfolkedans.dk
eller 28 928 908.
Husk at I kan holde
Livreddende førstehjælp og dans 5. februar
jer orienteret på
Annette holder ferie, så mandag den 5. februar kl. 20 har vi bestilt et kursus i livreddende
herlevfolkedans.dk
førstehjælp og brug af hjertestarter. Alle er velkomne, giv os eventuelt et praj, hvis du
med kontaktoplysninger, kalender,
ikke normalt kommer om mandagen, men gerne vil deltage i kurset.
referater, nyhedsKurset tager en halv times tid, så bagefter danser vi til Mortens kyndige instruktion.
breve, priser og
meget mere samt
Medlemsaften 12. februar
via foreningens
Skolen holder vinterferie, men vi har selv nøgle, så vi mødes til medlemsaften. Vi
facebookgruppe.
arbejder på at få en endelig bekræftelse for noget bulgarsk dans, så husk at møde op.

Forårsfest med svenskerbesøg og jubilarer 24. februar
Vedhæftet dette nyhedsbrev er en invitation til forårsfesten. Igen i år har vi inviteret vores
svenske venner fra Lund, og vi håber, at HELE foreningen vil bakke op og møde op med godt humør og lidt
ekstra mad, så vores gæster udefra også bliver mætte.
Ved forårsfesten fejrer vi traditionelt vores jubilarer, og ved granskning af medlemslisterne har vi i år fundet
frem til seks jubilarer. Vi ved dog fra tidligere, at vores arkiver ikke nødvendigvis fortæller sandheden, så hvis
du mener, at du selv eller en, du kender, er jubilar i år, må du meget gerne give besked til en fra bestyrelsen.
Bemærk i øvrigt tilmeldingsfristen 14. februar, så vi ved, hvor mange der skal dækkes op til.

Dragtoprydningsdag 4. marts
Dragtoprydningsdag er fastsat til søndag den 4. marts 2018. Interesserede kan stadig tilmelde sig til Susanne.

Vil du danse med i opvisningen 14. april?
Annette er som sædvanligt fremadskuende og velforberedt og derfor allerede ved at tænke på vores opvisning til
sæsonens sidste legestue.
Vil du være med til at vise, hvad vi har lært, må du meget gerne sige det til Annette.

Generalforsamling
Generalforsamlingen holdes som sædvanlig første mandag i maj, sidste frist for forslag er 15. marts. Bemærk, at
Sidsel flytter til Jylland, så vi skal bruge et nyt bestyrelsesmedlem for et år. Er der nogen frivillige?

Sommerferieaktiviteter for børn i uge 30
Sidste år var der ikke nok tilmeldte, men vi prøver da bare igen og efterlyser frivillige, der vil bruge nogle timer,
en dag eller flere dage på gamle lege og traditioner samt dans med skolesøgende børn fra Herlev. Kontakt Sonja,
hvis vi må trække på dig.

Trin & Toner kommer nu på mail
Af økonomiske årsager kommer landsforeningens medlemsblad nu elektronisk. I bør alle have modtaget januarnummeret i jeres mailboks den 4. januar 2018.
Har I ikke modtaget bladet, heller ikke i jeres spamfilter, bedes I kontakte Sonja for et tjek af jeres mailadresse.
Mange hilsner
bestyrelsen
Oplysninger om Nordlek kan ses på www.nordlek.dk og www.nordlek2018.se.
Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes

