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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 april 2019 
Opvisning og legestue er godt overstået. Det er et imponerende syn, når alle hold fylder gulvet, og hvor er alle 

dygtige og koncentrerede. Stor tak til alle, der deltog som dansere, kagebagere eller publikum. 

Selv om sæsonen går på hæld, fortsætter dansen på den ene eller anden måde hen over sommeren, se bare her: 

Påske og sæsonafslutning 
Børnehold, baldansehold og eftermiddagshold har haft sidste træning i denne sæson. 

Voksenholdet holder påskeferie den 15. og 22. april, men mødes igen den 29. april. Her 

danser vi som normalt, dog med en længere kaffepause. 

Generalforsamling 6. maj og nye bestyrelsesmedlemmer 
Første mandag i maj holder vi generalforsamling og skal som nævnt 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 påtage dig afgrænsede opgaver. Fortæl os, hvad du 

kan og vil, så finder vi en opgave til dig. Fx har vi i høj grad brug for  

 Et lav, der vil stå for salg af julekalendere og skrabelodder.  

 Et op til julefest-lav, der kan stå for, klippe-klistre-aften, godteposer, skaffe præmier og sælge lodder.  

 En eller to, der løbende vil tjekke op på beholdning af øl/vand og enten købe ind eller give besked om, 

hvad der mangler. 

Andre opgaver kan komme på tale. Nogle taler vi om på generalforsamlingen, men du er også velkommen til 

selv at byde ind 

Bulgarsk dans 18. maj 2019 
I efteråret havde vi besøg af en instruktør i bulgarsk dans, den 18. maj kl. 11 - 13.30, kan man sammen med den 

bulgarske gruppe Dilmana genopleve og deltage i dansene på Frederiksberg Rådhusplads kl. 11 - 13.30 

Lund, Sverige 18. - 19. maj 2019 

Vi er inviteret på til Lund lørdag den 18. maj, hvor der er spisning og legestue kl. 18 - 23. Som noget nyt er vi 

inviteret til at overnatte, så vi kan deltage i Folkmusikens Dag på Kulturen i Lund, det lokale frilandsmuseum. 

Giv besked til Sonja på kasserer@herlevfolkedans.dk, hvis du vil med. 

Sankthansaften 
Kirkerne i Herlev har bestilt os til at underholde 23. juni om aftenen ved Præstebro kirke. Annette udtager et 

opvisningshold, men alle er velkomne til at møde op og deltage i arrangementet med taler, sang, kaffe og kage. 

Børnestævne, Tivoli, Bakken og sommerferieaktiviteter 
Syv børn samt Annette og Andreas deltager i børnestævnet i Ølstykke primo maj. Vi ønsker god fornøjelse. 

Regionens dansedag i Tivoli 2. juni er desværre aflyst pga. manglende tilslutning, men 15. juni optræder 

børnene fra Smutten på scenen på Dyrehavsbakken. Alle er velkomne. 

I uge 28 er vi tilmeldt kommunens sommerferieaktiviteter, hvor vi tilbyder gamle lege, traditioner og danse. 

Kan du hjælpe en time, en dag eller flere dage, vil vi tage imod dit tilbud med kyshånd. Sonja er tovholder. 

Herlev Festuge 31. august 
Vi er tilmeldt Herlev Festuge, hvor vi kl. 10.30 - 16.30 arrangerer gamle lege. To gange i løbet af dagen danser 

vi med publikum på dansescenen foran Herlev Kirke. Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil komme forbi og 

deltage, og at nogle af jer vil sætte nogle timer af til at lege og snakke med mulige medlemmer. 

Næste sæson 
Bestyrelsen har igen i år søgt og fået støtte fra foreningspuljen, så vi hen over sommeren og op til sæsonstart an-

noncerer på forsiden af Herlev Bladet. Det skulle gerne komme alle hold til gode. Af større ændringer for sæ-

sonen er, at børneholdene fremover vil dække spektrene 5-10 år og 10-14 år, og at vi fortsætter eftermiddags-

holdet. Se i vedhæftede kryds i kalender, hvornår holdene har sæsonstart. 

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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