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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 marts 2019 
Det er os en glæde at byde hjerteligt velkommen til de syv helt nye eller genaktiverede dansere på vores nye 

eftermiddagshold. Vi håber, I vil blive glade for at danse hos os, og vi ser frem til mange hyggelige timer 

sammen.  

Siden sidst 
Ni medlemmer mødte op til brætspils- og hyggeaften i vinterferien, og det blev en fin 

aften, hvor Elisabeth, Benny og Doris åbnede de øvrige deltageres øjne for spillet Sequence. 

Tak for det!  

Forårsfesten 23. februar blev holdt med et lidt lavt deltagerantal, men danselysten var stor, 

humøret højt, og en del af flidspræmierne blev uddelt, så det kan godt klassificeres som 

endnu en rigtig god aften i foreningens skød. 

Generalprøve 31. marts og opvisning 6. april 
Annette arbejder på at sammensætte en flot afslutningsopvisning. Det er helt frivilligt at del-

tage, men et imponerende syn, når vi er mange. Skal du være med, er der mødepligt til fælles 

generalprøve for alle hold søndag den 31. marts kl. 15-17 (husk overgang til sommertid).  

Til selve opvisningen skal du stå klar den 6. april kl. 18.45. Begge dele foregår på Herlev Gamle Skole. 

Halle, Tyskland 30. april til 3. maj 2019  
En meget lille skare tager til jubilæum hos vores tyske venner i Halle, Westfalen. Vi vil meget gerne være et 

par stykker til, eventuelt bare hen over 1. maj, så kan du det, må du meget gerne give besked. 

Generalforsamling 6. maj og nye bestyrelsesmedlemmer 
Den 15. marts er sidste frist for at komme med forslag til behandling på generalforsamlingen. Som nævnt i 

sidste nyhedsbrev skal vi denne gang vælge tre nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Hvis DU vil 

have indflydelse på, hvor foreningen skal styre hen, hører Kirsten og Sonja gerne fra dig.  

Vi hører også gerne fra dig, hvis du vil stå til rådighed for afgrænsede opgaver. Fortæl os, hvad du kan og vil, 

så finder vi en opgave til dig. 

Lund, Sverige 18. maj 2019 

Seks af vores svenske venner fra Lund deltog i vores forårsfest, og vi er inviteret på genvisit lørdag den 18. maj 

i Lund, hvor der er spisning og legestue kl. 18 - 23. Vi skal senest 15. marts give en uforbindende tilmelding 

og endelig tilmelding med antal personer 10. maj.  

Hvis der er stemning for det, kan vi gøre det til en foreningsskovtur, der slutter med festen i Lund. 

Skriv dig på listen eller giv besked til Sonja kasserer@herlevfolkedans.dk, hvis du er interesseret i at deltage. 

Tivoli søndag 2. juni 2019 
Igen i 2019 holder regionen Folkedansens dag i Tivoli, og i år bliver det søndag 2. juni 2019, så skulle I have 

lyst til at komme og gøre dagen festlig, er I hermed inviteret.  

Hvis man vil danse opvisning og dermed gøre sig fortjent til gratis entre og turpas, kan man tilmelde sig det 

fælles regionshold.  

Herlev Festuge 31. august 
Sæt også x i kalenderen lørdag den 31. august 2019, hvor vi deltager i Herlev festuge med gamle lege og danse. 

Mest om børn 
Syv børn samt Annette og Andreas deltager i børnestævnet i Ølstykke primo maj. Vi ønsker god fornøjelse. 

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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