
Herlev Folkedanserforening Formand Morten Lyngholm Preuss 

  Hove Møllevej 4, Hove 
  2765 Smørum 
 Tlf. 46 76 23 11/71 10 67 65 
  formand@herlevfolkedans.dk 

  www.herlevfolkedans.dk 

  Cvr-nummer 21 41 89 19 

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 november 2018 

Igen må vi indlede med en dybtfølt tak til alle jer, der har stillet op til vores forskellige arrangementer. Vi er 

også mægtig glade for, at stort set alle medlemmer har betalt kontingent - efternølerne må meget gerne betale 

nu, så vi slipper for at rykke. 

Siden sidst  
Vi har godt nok været aktive siden sidste nyhedsbrev: 28. september deltog vi i Herlev by Night med flot 

fremmøde og stor danselyst, allerede dagen efter holdt vi legestue, hvor vi ikke kunne klage over danselyst og 

musiknydelse, men fremmødet kunne have været langt bedre.  

Den 6. oktober gav børneholdet med enkelte voksne hjælpere en flot opvisning ved Gladsaxe Folkemusik 

Festival og 26. oktober gjorde nogle dansere fra voksenholdet dem kunsten efter med en opvisning til et 

personalearrangement i FN Byen i Nordhavn. 

Omkring ti medlemmer og cirka samme antal gæster udefra mødte op til bulgarsk dans mandag i efterårsferien. 

Det var sjovt og interessant, og vi er inviteret til et bulgarsk arrangement til maj. Det hører I mere til. Kirsten 

og Sonja deltog i kommunens meget inspirerende Topmøde for frivillige, og det er også højst sandsynligt, at I 

kommer til at mærke lidt til det hen ad vejen. 

Et par ærgrelser er det også blevet til, idet vores forsøg med eftermiddagsdans måtte 

afblæses på grund af for få fremmødte, Smuttens møde i oktober blev aflyst, og vi aflyste 

julekalendersalgsdatoen på grund af tidnød hos arrangørerne. Vi forsøger med 

eftermiddagsdansen igen til foråret, Smutten kalder igen til januar, og det regnede den 

lørdag formiddag, der var sat af til julekalendersalg, så helt skidt er det ikke. 

Julefest 15. december og -forberedelser 13. december 
Sammen med dette nyhedsbrev modtager I invitation til vores traditionsrige julefest. Det er 

sådan en hyggelig og stemningsfuld fest, så vi håber, at alle vores medlemmer har lyst til 

at deltage, og man må gerne tage familien med. Man skal bare huske at tilmelde sig og 

betale senest 5. december. 

Til festen skal der være pynt og godteposer. Også helt som vi plejer, mødes vi torsdagen før og fremstiller 

juledekorationer, pakker godteposer, folder sanghæfter og hvad der nu lige er af opgaver. Der skal også være 

nogen til at røre i gløggen og varme æbleskiverne, og ikke mindst skal vi bruge nogen, der vil være med til at 

spise æbleskiverne og drikke gløggen. Kort sagt er der opgaver til alle, der har lyst til en hyggelig aften i 

foreningens skød. Det foregår ved forenings-/danselokalet torsdag den 13. december kl. 19. 

Vi efterlyser også gevinster til julelotteriet - tag fat i en fra bestyrelsen, hvis du kan skaffe dette eller hint. 

Julekalendere 
Vi har modtaget 350 julekalendere til at sælge af, og de fleste er væk. Her skal der især lyde en stor tak til 

supersælgerne Morten og Nina! Der er stadig nogle stykker tilbage, så vil du købe eller have nogen i 

kommission, er det bare om at henvende sig til næstformand Kirsten eller en anden fra bestyrelsen. 

Juleferie 
Børnehold og baldansere møder til undervisning den 25. november og holder derefter juleferie frem til 13. 

januar. Voksenholdet danser den 17. december og hviler så fødderne frem til 7. januar.  

Opvisning og generalprøve 
Har du husket at sætte kryds i kalenderen den 31. marts, hvor vi har generalprøve, og 6. april, hvor vi holder 

opvisningslegestue? Ellers må du gerne gøre det nu, så vi bliver dejlig mange. 

Hallo fra Halle 30. april til 3. maj 2019 
Vi har meddelt vores tyske venner i Westfalen, at vi kommer med et lille hold. De har jubilæum, så vi kan også 

møde vores venner fra Salzburg til festlighederne. Vil du med, kan du stadig nå at tilmelde dig - bare giv besked 

til formand Morten. 

Det var vist alt for denne gang - vi ses derude 

bestyrelsen 
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