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Nyhedsbrev marts 2018
Efter en mild vinter er foråret kommet med blæst og kulde. Heldigvis giver dans både glæde og varme, så mød
endelig op til såvel almindelig dans som legestuer og fester.

Siden sidst
Vi har haft en halv danseaften, der indledtes med kursus i livreddende førstehjælp, så nu ved 17 medlemmer,
hvordan man bruger en hjertestarter. Og forhåbentlig har alle installeret 112-app'en på smartfonen.
Vi har også holdt en forrygende forårsfest, hvor vi fik fejret vores jubilarer, ikke mindst Annette der rundede sit
50 års jubilæum i foreningen. Endnu engang tillykke og tak til alle der mødte op og festede med.
Derudover har vi haft en oprydningsdag, hvor syv effektive medlemmer fik ryddet op i
Husk at I kan holde
damedragterne, så vi nu har et overblik. Arbejdet fortsættes den 14. maj, hvor vi kaster
jer orienteret på
os over herredragterne.
herlevfolkedans.dk
Opvisning og legestue 14. april inklusive kage, påske og generalprøve
med kontaktoplysAnnette har en plan. Det kan ikke gå galt. Træningen til opvisningen går nu ind i sin afninger, kalender,
gørende fase, men man kan sagtens komme og være med, selv om man ikke skal danse
referater, nyhedsopvisning, da vi også danser andre danse.
breve, priser og
meget mere samt
Mandag den 26. marts holder vi påskefri, men til generalprøven den 8. april mødes opvia foreningens
visningsdanserne fra alle hold kl. 15 - 17 på Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92 B.
facebookgruppe.
Skal du danse opvisning, men mangler en dragt, kan du låne en af foreningen. Bare grib
fat i en fra bestyrelsen og sig det.
Uanset om du skal danse opvisning eller være fan og (for)klapper, hører vi gerne fra dig,
hvis du vil bage en kage til den store aften. Skriv dig på kagebagelisten på tørresnoren eller send en mail. Vi
betaler 30 kr. pr. kage.

Voksenholdet fortsætter ufortrødent
Ja, ja, vi har danset opvisning og holdt legestue, men april er stadig ung. Voksenholdet fortsætter dansen hele tre
gange efter opvisningslegestuen, nemlig 16., 23. og 30. april. Husk at komme, det er sjovest, når vi er mange.

Generalforsamling 7. maj
Generalforsamlingen holdes som sædvanlig første mandag i maj, og vi har brug for en til to kandidater til
bestyrelsen.
Endelig indkaldelse samt regnskab og budget udsendes medio april.

Børnestævne 26. - 27. maj
Årets børnestævne finder sted i Tølløse den sidste weekend i maj. Et hold gæve herlevbørn og enkelte voksne
deltager.
Vil du også være med? Så er det bare om at kontakte Andreas.

Sommerferieaktiviteter for børn i uge 30
Vi har meldt os til at stå for gamle lege, danse og traditioner 23. - 27. juli og håber, at vores medlemmer vil
bruge nogle timer, en dag eller flere dage på at hjælpe os.
Se eventuelt mere på hjemmesiden og kontakt Sonja, hvis vi må trække på dig.

Har du fået Trin & Toner på mail
Seneste nummer af Trin & Toner udkom 1. marts 2018. Har I ikke modtaget bladet, heller ikke i jeres
spamfilter, bedes I kontakte Sonja for et tjek af jeres mailadresse. Bladet kan hentes her.

Næste sæson
Sæt allerede nu x i kalenderen ved den 29. september og 15. december 2018 samt 23. februar, 31. marts og
6. april 2019, hvor vi holder legestue, julestue, forårsfest, generalprøve og opvisningslegestue.
God påske
bestyrelsen
Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes

