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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 september-oktober 2018 

Først tak til alle hjælpende hænder og fødder under festugen, hvor vi talte med mange interesserede.  

Vi er også glade for at se både nye og kendte ansigter til undervisning - VELKOMMEN til alle. 

Herlev by Night 28. september 
Herlev fester igen fredag den 28. september, og vi fester med. Fra kl. 18.30 til 19.00 danser vi "uden tøj" på 

Springvandstorvet i gågaden i bymidten. Indstil gps'en på Herlev Torv 22, så finder du os. Hvis du har en for-

enings-T-shirt, må du rigtig gerne tage den på. 

Alle er velkomne, da der blot skal formidles livsglæde og ikke danses formfuldendt. Annette leder os gennem 

dansen, mens Jørgen og René står for takt og toner. Kan du ikke danse, kan du hjælpe med at uddele foldere. 

Fest og godt humør 29. september 
Dagen efter, nemlig lørdag den 29. september kl. 19.30 afholder vi sæsonens første legestue. Som sædvanlig er 

det på Herlev Bygade 92 B, at Annette og kvartetten står klar til at føre os gennem danse og sange, kagebagere 

har meldt sig til at stå for søde sager til kaffepausen. Pris for hele aftenen er 70 kr., børn under 18 år halv pris. 

Vil du give en hjælpende hånd, pakker vi biler i Magasinet fra kl. 17, og fra kl. 17.30 

pakker vi ud og dækker borde i dansesalen. Der vil også være mulighed for at få en bartjans 

og efter dansen hjælpe med oprydning, inden vi samles til natmad ved vores danselokale. 

Festival 6. oktober 
Lørdag den 6. oktober kl. 12.30 har vi solgt vores børnehold til en opvisning på Telefonvej i 

Søborg. Her sørger Gladsaxe Folkemusik Festival for dans og musik hele den udslagne 

dag fra kl. 11 - 21. Deltagelse er ganske gratis, forplejning kan købes på stedet. 

Kontingentbetaling senest 8. oktober 
Mandag den 8. oktober er sidste frist for at betale kontingent, hvis ikke der er indgået 

anden aftale med kassereren. Se priser på hjemmesiden, og vær opmærksom på, at 

landsforeningskontingent kun skal betales en gang. 

Kontingent indbetales til vores konto 5331 - 0 246 733 eller på mobile pay 29 865 866 (Michael B). 

Bulgarsk folkedans 15. oktober 
I skolernes efterårsferie holder Annette og René fri, men Dilmana Folk Dance Group kommer for at lære os bul-

garsk dans. Arrangementet er gratis og åbent for alle, så tag venner og bekendte med. Mere information følger. 

Smutten i Holeby 27. - 28. oktober 
Børn og unge mellem 5 og 25 år er inviteret til weekendtræf i Holeby på Lolland. Andreas tager imod tilmeld-

inger inden 6. oktober, deltagergebyr på 70 kr. for hele weekenden inklusive aftensmad lørdag/morgenmad 

søndag indbetales senest 20. oktober til konto 5331 - 0 243 733 eller på mobile pay 29 865 866 (Michael B). 

Spændende kurser fra KAI-sport og Topmøde for frivillige 
Region Hovedstadens idrætsparaply udbyder mange interessante kurser via hjemmesiden www.kaisport.dk. 

Kurserne er gratis for alle, og man tilmelder sig individuelt. Prøv selv at tjekke tilbuddene ud. 

Herlev kommune holder topmøde for frivillige den 3. november. Lige nu ved vi ikke mere end dette, men det 

plejer at være hyggeligt, sjovt og med god forplejning. Reserver tiden fra cirka 10 - 17, hvis du er interesseret. 

Hallo fra Halle 30. april til 3. maj 2019 
Vores tyske venskabsforening fejrer 55 års fødselsdag, og vi er inviteret. Giv bestyrelsen et praj, hvis du vil 

med, vi skal besvare invitationen inden udgangen af oktober 2018. 

Øl og vand 
Bestyrelsen har set sig selv i øjnene og erkendt, at vi ikke er specielt gode til at holde køleskabet og lagrene 

fyldte. Vil nogen påtage sig hvervet som drikkevareserviceassistent? Nærmere oplysninger hos bestyrelsen. 

De bedste hilsner 

bestyrelsen 
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