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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 januar 2019 
Rigtig hjerteligt velkommen til et nyt og friskt år med masser af gode tilbud, glade grin og dans, dans, dans. Vi 

iler med at takke de i alt 60 deltagere i julefesten og til de medlemmer, der hjalp med at lave juledekorationer, 

pakke godteposer, dække borde osv. Det er skønt med så mange hjælpende hænder og aktive deltagere. 

Dans 4. februar og brætspil 11. februar 
4. februar har vi annonceret kombineret danse- og foreningsaften i forventning om, at 

Annette som sædvanlig var udenlands i denne uge. Da Annette viser sig at være hjemme, 

kan vi lige så godt udnytte det og have en helt almindelig danseaften. 

I skolernes vinterferie er dansen aflyst mandag den 11. februar, men på opfordring fra nogle 

medlemmer prøver vi at arrangere en brætspils- og hyggeaften i stedet. Vi håber, at rigtig 

mange har lyst til at komme til et slaw et eller andet og en snak om ditten og datten. 

Forårsfest 23. februar 
Sneen er væltet ned, og frosten bider, men foråret er på vej. Dermed er det også tid til vores 

traditionelle forårsfest med mad og drikke, hygge, uddeling af flidspræmier og fælles-

dans for store og små folke- og baldansere samt støttemedlemmer. Se mere i vedhæftede 

indbydelse og husk tilmeldings-/betalingsfrist den 14. februar. 

Onsdagsdans - vi prøver igen 
Onsdag den 20. februar og derefter hver onsdag til og med 27. marts forsøger vi igen at etablere et hold, der 

danser kl. 14 - 15.30 med en kaffepause undervejs. Holdet målrettes voksne dansere med lyst til rolige danse og 

fokus på hygge. Annette tager sig af instruktion, Bent Loose står for musikken. Vi håber, at vi kan komme i 

kontakt med flere lokale borgere og/eller med en gruppe dansere, der ikke har energi til vores almindelige træ-

ningsaften, men har bevaret danseglæden. Hjælp os gerne med dette. 

Generalprøve 31. marts og opvisning 6. april 
Det er ved at være tid at fortælle Annette, om du har lyst til at deltage i vores afslutningsopvisning. Det er helt 

frivilligt, men også en stor glæde, når mange støtter op om opvisningen. Skal du være med, skal du reservere 

søndag den 31. marts kl. 15-17 (husk overgang til sommertid) til generalprøven for alle hold og 6. april fra kl. 

18.45 til opvisningslegestuen. 

Generalforsamling 6. maj og nye bestyrelsesmedlemmer 
Husk at 15. marts er sidste frist for at komme med forslag til behandling på generalforsamlingen. Desværre kan 

vi se frem til en stor udskiftning i bestyrelsen denne gang, idet formand Morten ønsker at afgå i utide for at få 

mere sammenhæng i livet. Desuden genopstiller sekretær Susanne, bestyrelsesmedlem Sarah samt suppleant og 

børneholdsrepræsentant Andreas ikke ved udgangen af deres valgperioder. 

Næstformand Kirsten er villig til at påtage sig posten som formand, kasserer Sonja genopstiller, og de afgående 

medlemmer stiller sig stadig til rådighed for praktisk arbejde, men det ændrer ikke på, at vi skal have fundet tre 

bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Hvis DU er interesseret i at komme ind i maskinrummet, hører Kir-

sten og Sonja gerne fra dig.  

Til orientering arbejder vi på at uddelegere flere afgrænsede opgaver og håber, at vi på den måde kan opret-

holde et højt aktivitetsniveau, uden at nogen bliver slidt helt op. 

Halle 30. april til 3. maj 2019 
Vil du med til jubilæum hos vores tyske venner i Westfalen, er det på tide at tilmelde dig - bare giv besked til 

formand Morten. 

Nøj, det' for børn 
Seks af vores børn deltager sammen med Andreas i Smuttens weekend i Højby den 26. til 27. januar. Derud-

over sender vi et hold til børnestævne i Ølstykke. Vil nogen med? Så er Andreas den rette at gribe fat i. 

Igen i år byder vi ind med aktiviteter for børn i skolernes sommerferie. Det er en del af Herlev kommunes til-

bud, som vi tidligere har deltaget i. I år vil vi prøve at lægge aktiviteterne i uge 28, da vi de sidste to år ikke har 

kunnet opnå tilstrækkelig tilslutning til aktiviteter i uge 30. Vil nogen hjælpe, er Sonja tovholder. 

Husk at vi altid gerne lytter til ideer, ros og ris - bare grib fat i en af os, ring eller skriv.  Bestyrelsen 
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