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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 juni 2019 
Besøgene i Tyskland og Sverige er godt overstået, sommerferien er så småt i gang, men vi hviler ikke på laur-

bærrene. Næste sæson forberedes, og der er også mange muligheder for at danse sig hen over sommeren. 

Bestyrelsen har konstitueret sig 
På generalforsamlingen blev Kirsten valgt til formand og Sonja genvalgt som kasserer. 

Morten og Niels indtrådte i bestyrelsen, hvor Morten nu er næstformand og Niels sekretær.  

En bestyrelsespost og suppleantposten er ubesatte. Bestyrelsen fik lov til at supplere sig 

selv, hvis en kandidat melder sig. Referat af generalforsamlingen er vedhæftet og kan ses 

på hjemmesiden. 

Sankthansaften 
Søndag den 23. juni kl. 19.30 danser 16 unge og knap så unge medlemmer opvisning ved 

Præstebro kirke. Alle er velkomne til at møde op og lytte til taler, synge og eventuelt selv få 

en svingom. Se programmet på https://www.praestebrokirke.dk/event/4300272.  

Sommerferieaktiviteter  8. - 12. juli 
I uge 28 er vi tilmeldt kommunens sommerferieaktiviteter med gamle lege, traditioner og danse og i år bliver 

det til noget igen. Hver dag er bygget op over en formiddag fra 9.30 til cirka 11, hvor vi hovedsageligt er krea-

tive, kl. 11.30-12.30 står Annette og René for dans og musik, og 12.30-15.30 tumler vi med forskellige lege, 

afbrudt af en pause med lidt til maven. 

Vi har brug for DIN hjælp. Kan du hjælpe en formiddag, en eftermiddag, en hel dag eller flere dage, vil vi 

tage imod dit tilbud med kyshånd. Sonja er tovholder, og du kan se mere her http://herlevfolkedans.dk/index-

filer/Arrangementer/Sommerferieaktiviteter.htm. Vi håber virkelig, at DU vil hjælpe! 

Sommerdans i Fælledparken tirsdag 9. juli 
Dansepladsen i Fælledparken danner igen i år ramme om dans, dans, dans og dans. Tirsdag den 9. juli er det 

folkedansens tur med seniordans om formiddagen og folkedans fra kl. 19, hvor Christian Obel, Mads og Lena 

sørger for dans og musik. Bare mød op, det er ganske gratis - se mere på www.sommerdans.dk.  

Dragtarbejdet - modeller søges mandag 26. august 
Støt og roligt skrider katalogiseringsarbejdet frem med mange flittige hænder. Vi mødes igen mandag 26. august 

om aftenen, hvor vi gerne vil have gang i fotografering af dragterne med folk inde i. Derfor har vi brug for mo-

deller i alle køn, størrelser og former, og man behøver ikke at vide noget om dragter for at deltage. Kom og 

vær med, det er så hyggeligt.  

Herlev Festuge lørdag 31. august 
Vi er tilmeldt Herlev Festuge, hvor vi kl. 10.30 - 16.30 arrangerer gamle lege. Kl. 11.30 og 13.30 danser vi 

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

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

Kulturnat København fredag 11. oktober 
Fredag den 11. oktober deltager regionen i Kulturnat København, og der bliver både brug for frivillige og del-

tagere. Kort fortalt er der børnedans kl. 18 - 20, og derefter åben legestue i en sal og spillemandsworkshop i 

en anden frem til midnat. Det sker på Nørrebro, lige ved Sankt Hans Torv, så sæt kryds i kalenderen. 

Næste sæson 
Med støtte fra foreningspuljen annoncerer vi hver uge sommeren over på forsiden af Herlev Bladet og håber, 

det får flere til at finde frem til os. DU må meget gerne hjælpe ved at ophænge, uddele og videresende blandt 

andet vedhæftede pr-materiale, som du også finder på forsiden af hjemmesiden og kan få fra Sonja. 

Børneholdene er ændret til et børnehold for børn på 5-10 år og et juniorhold for unge fra 10 år og opefter. V

 i fortsætter med både mandag aften-hold, onsdag eftermiddag-hold og baldansehold. Se i 

vedhæftede kryds i kalender, hvornår holdene har sæsonstart. 

Vi håber, at alle får en god sommer og møder op igen, når sæsonen begynder igen til efteråret - tag gerne en 

ven eller to med ... 

Bestyrelsen 
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