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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 2018 

Opvisningen er godt overstået, tak til alle der trådte op, bagte kager, slæbte borde eller klappede, så hænderne 

glødede. Det er fantastisk at se danseglæden hos alle generationer.  

Selv om den officielle dansesæson lakker mod enden, er der stadig masser at se til og deltage i, både for egen 

fornøjelses skyld, for at hjælpe foreningen og forhåbentlig en kombination af begge dele. 

Generalforsamling mandag 7. maj 
Generalforsamlingen holdes som sædvanlig første mandag i maj, indkaldelse samt regnskab og budget er 

vedhæftet dette nyhedsbrev.  

For at komme ud over udfordringerne, når landsforeningen ændrer sit kontingent, efter at 

vi har lagt budget, foreslår bestyrelsen, at vi fastsætter kontingentet for foreningsdelen 

og lægger landsforeningskontingentet oveni, se nærmere på indkaldelsen. 

Dragtoprydning mandag 14. maj 
Vi fortsætter oprydningen i dragtsamlingen mandag den 14. maj kl. 17. Meld dig hos 

Susanne, hvis du vil være med. 

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. Vi skal både bruge nogle "nørklere" og nogle 

"tumlere", så alle evner kan komme i spil. 

Hvis nogle af vores egne børn vil komme på besøg og hjælpe med dansen midt på dagen, er de meget velkomne. 

Se eventuelt mere på hjemmesiden og kontakt Sonja, hvis vi må trække på dig. 

Vi vil også være meget taknemmelige, hvis du kender nogle skolesøgende børn i Herlev kommune og vil gøre 

dem opmærksom på muligheden for en billig feriefornøjelse.  

Herlev Festuge lørdag 1. september 
Op til sæsonstart deltager vi i Herlev Festuge. Byen fester hele ugen, men vi nøjes med at deltage om lørdagen 

kl. 10.30 - 16.30. Også her håber vi på medlemmernes hjælp, så har du en time eller syv, hører Sonja og 

Andreas gerne fra dig. 

Vi har brug for nogen, der kan stå/sidde og tage imod quizsvar og tale med forbipasserende, og nogen der vil 

tumle med sækkevæddeløb, hesteskokast, ringridning og andre aktiviteter. Annette har lovet at tage sig af 

dansen, hvor vi forventer to gange dans a en halv times varighed. 

Tivoli søndag den 9. september 
Børnene deltager sammen med Smutten, andre har mulighed for at komme med på regionsholdet, der danser 

opvisning cirka kl. 17. Der er træning 31. august i Hvidovre og 4. september i Værløse.  

Se regionens hjemmeside eller kontakt Helle på helleogleif.madsen@mail.dk, hvis du vil være med. 

Næste sæson 
Sæt allerede nu x i kalenderen 2018-2019: Legestue 29. september, Julefest 15. december, Forårsfest 23. 

februar, generalprøve 31. marts og Opvisningslegestue 6. april. 

 

Masser af forårshilsner 

bestyrelsen 

Husk at voksenholdet fortsætter dansen hele tre gange efter opvisningslegestuen, nemlig 16., 23. og 30. april. 
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