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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 juli 2018 

Sommerpausen er godt i gang, og vi ser så småt frem mod næste sæson. For voksenholdets vedkommende be-

gynder undervisningen den 3. september, mens børn og baldansere må vente til 16. september. Vi kan afsløre, 

at årets baldans bliver dobbeltkvadrillen Octagon Lancers, læs mere på hjemmesiden og glæd jer. 

Herlev Festuge lørdag 1. september 
Op til sæsonstart deltager vi i Herlev Festuge, hvor vi deltager lørdag den 1. september kl. 10.30 - 16.30.  

Vi har brug for nogen, der kan hjælpe med at opsætte pavillonen, stå/sidde og tage imod quizsvar, tale med 

forbipasserende, tumle med sækkevæddeløb, hesteskokast, ringridning og andre aktiviteter samt hjælpe 

med nedpakningen. Vi håber på medlemmernes hjælp, så har du en time eller syv, hører 

Sonja og Andreas gerne fra dig. 

Annette har lovet at tage sig af dansen, som foregår kl. 10.30-11 og 12-12.30 på pladsen 

foran Herlev Kirke. Kom endelig selv og inviter alle andre med. 

Tivoli søndag den 9. september 
Børnene deltager sammen med Smutten, som allerede lørdag mødes i Rødovre for at øve 

og hygge sig sammen. Kontakt Andreas omkring dette. 

Voksne kan deltage 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. 

Deltager eller ej: Alle folkedansere kan få rabat på entre og turpas den 9. september, 

hvis bestilling foretages via et bestemt link med adgangskode. Vi må ikke offentliggøre 

dette, men kontakt Sonja for oplysningerne, hvis du er interesseret. 

Bestyrelsen er konstitueret og i fuld gang 
Inden sommerfreden for alvor sænkede sig over foreningen, nåede vi at afholde vores generalforsamling, hvor 

Sarah og Kirsten blev valgt ind i bestyrelsen, og Andreas rokerede til en post som suppleant og børneholds-

kontakt. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Kirsten som næstformand og Susanne som sekretær. 

På hjemmesiden kan I se referat og bilag fra generalforsamlingen samt kontaktoplysninger på bestyrelsen. 

Vi har også udarbejdet en privatlivspolitik og gennemgået visioner, årshjul, forretningsorden og politikker. Alt 

kan ses på hjemmesiden. 

Derudover har vi udpeget nogle fokuspunkter for det kommende år, fx samarbejde med skolerne, dragtkar-

totek, forsøg med eftermiddagshold seks uger i efteråret, formålsparagraf og vedtægter, flere lokale medlemmer, 

flere åbne arrangementer og oprydning i Magasinet. Vi har søgt foreningspuljen om penge til udstyr og støtte 

til mere lokal forankring og har modtaget tilsagn om 25.000 kr. - HURRA. 

Stafet for livet og sommerferieaktiviteter 
Den 9. juni deltog vi i Stafet for livet ved Herlev Hallerne. Tak til Morten for instruktion samt til alle der bidrog 

med dans, musik og anden støtte.  

Vi havde meldt os til en uge med sommerferieaktiviteter for kommunens skolesøgende børn, men desværre 

kunne vores tilbud ikke trække nok deltagere. Bestyrelsen går i tænkeboks med kommunen og prøver sand-

synligvis igen næste år. 

Klar til næste sæson 
Vedhæftet dette nyhedsbrev finder I kalenderen for næste sæson. Indtil da må I nyde sommeren med eller uden 

dans, tænke tilbage på en god sæson og begynde at bearbejde omgangskredsen, så den får mod på at tage en 

prøvetime eller to med folkedans, når vi igen går i gang. 

Hav en helt vidunderlig sommer og på gensyn senest til efteråret 

bestyrelsen 
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