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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 september 2019 
De fleste hold er i gang, og vi ser mere eller mindre nye ansigter. Velkommen til alle, garve-

de som mere uprøvede medlemmer, vi glæder os til en skøn dansesæson sammen med jer. 

Også tak til alle, der hjalp under Herlev Festuge. Det var en god - og varm! - dag. 

Legestue (fest) 21. september 2019 inklusive natmad 

Kun tre uger inde i sæsonen er det tid til årets første fest med efterfølgende natmad. Det 

foregår på Herlev gamle Skole, som sædvanlig med Annette som instruktør og musik fra 

Herlev Kvartetten. Vi begynder kl. 19.00, da vi har fået indskærpet, at vi skal være helt ude 

af skolen kl. 23.00. 

Det betyder, at afskedssangen klinger kl. 22.30, hvorefter vi pakker sammen og kører til 

Magasinet ved danselokalet på Ederlandsvej. Her vil Andreas stå for lidt lækker natmad, så 

vi kan sidde og hyggesnakke, inden vi vender næserne hjemefter. 

Sæsonstart voksenhold onsdag eftermiddag modul 1: 2. oktober 2019 kl. 14 - 15.30 

Vores nyeste hold mødes i Skinderskovhallen, og vi håber, vi bliver rigtig mange. Hjælp os med at reklamere 

for holdet, gerne ved hjælp af vedhæftede opslag og folder. Holdet er tiltænkt alle voksne, der har tid til dans i 

dagtimerne og gerne vil undgå hopperi og snurren rundt. Der er naturligvis gratis prøvetime. 

Gratis prøvetimer på alle hold 

Selv om de øvrige hold er begyndt, kan man godt møde op og prøve. Tag fx børn/børnebørn ved hånden og mød 

op på Ederlandsvej søndag den 29. september. Børneholdet for fem- til tiårige danser kl. 14.10 - 14.50, mens 

Juniorholdet fra ti år og opefter danser kl. 15.00 - 15.45.  

Du kan også afprøve baldans, i år med fokus på den romantiske Cotillon Quadrille og den tidligere meget 

populære The Waltz Cotillon. Der er gratis prøvetime 29. september kl. 16 - 17.30. 

Mandage kl. 20 - 21.50 tager voksenholdet med glæde og åbne arme imod alle, der vil danse med os. 

Kulturnat København fredag 11. oktober 2019 

Fredag den 11. oktober deltager regionen i Kulturnat København. Det sker på Sankt Johannes Gården på Nørre-

bro, lige ved Sankt Hans Torv. Der er dans for børnefamilier kl. 18 - 20, Annette står for dansen den ene af 

timerne. Fra kl. 20 - 23.45 er der fællesdans med sprudlende musik og skiftende instruktører. 

Hvis du senest 27. september giver Sonja besked om, at du vil være til stede og hjælpe med dans, dørvogtning 

eller andet i mindst to timer, kvitterer regionen med et kulturpas og adgang til kaffe, te og kage i baglokalet. 

Medlemsaften 14. oktober 2019? 

I efterårsferien er der ingen dans, men hvordan er stemningen? Skal vi lave noget andet fx spille brætspil? Eller 

vil I hellere holde fri? Sig din mening om dette til en fra bestyrelsen eller send en mail.  

Folkedans Danmark 90 år 20. oktober 2019 

Den 20. oktober fylder vores landsforening 90 år - stort tillykke med det. Det forlyder, at man i løbet af efteråret 

vil festligholde det på en eller anden måde - mere om dette følger. 

Børn og unge 

Årets første Smutten afholdes 26.-27. oktober i Holeby på Lolland. Invitationen er 

uddelt, og vi håber, at "vores" børn igen får en sjov og hyggelig oplevelse. 

Den 4. til 6., oktober er alle mellem 9 og 25 år velkomne til danse- og spilletræf på 

Stevns, og 9. og 10. november har Sdr. Felding i Herning kommune et godt tilbud til 

børn og unge mellem 4 og 25 år, dansere såvel som musikere.  

Julekalendere 

Der er mindre end 100 dage til jul og dermed tid til at tænke på julekalendere. Traditio-

nen tro får vi en stak at sælge, og det bidrager helt vidunderligt til foreningens kasse. 

Derfor håber vi, at I vil tage godt imod dem. I må gerne få nogle i provision, og ellers er 

det en glimrende værtindegave, gevinst til julebingo, udvidet julekort til bekendte - kort sagt: Køb, køb, køb. 

Vi ses derude, tag gerne en ven eller to eller tre med - og husk at betale kontingent senest 8. oktober... 

Bestyrelsen 

OK støtter folkedansen 

 - med din hjælp 

Energiselskabet OK har 

indgået sponsoraftale med 

Folkedans Danmark. Du 

kan hjælpe ved at få et 

benzinkort, en el-aftale 

eller en mobilpakke.  

Læs mere her. 
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