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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 november 2019 

Alle hold er i gang, de fleste har betalt deres kontingent, og lige nu ser det ud til, at der på 

trods af alle vores aktiviteter desværre er en lille tilbagegang i medlemstallet.  

Det kan nå at ændre sig endnu, og bestyrelsen vil i hvert fald ufortrødent knokle videre for 

at gøre os synlige og attraktive. Vi glæder os samtidig over det meget flotte fremmøde på 

holdene. 

Stor tak til alle, der har hjulpet ved sommerferieaktiviteter, festuge, kulturnat og så videre, 

og hvis nogen har gode ideer til, hvad vi ellers kan gøre, er bestyrelsen lydhør. 

Også tak til de få deltagere til brætspil på medlemsaftenen, det var en hyggelig aften. 

Julen nærmer sig 

Julekalenderne er kommet og bliver solgt til vores træninger. Foreningen nyder godt af overskuddet af salget, 

så vi håber på jeres hjælp. Kalenderne egner sig glimrende som værtindegaver, udvidede julekort, bingo-gevin-

ster med mere, kun fantasien sætter grænser. 

Alle må også meget gerne få fem, ti, 50 eller 100 julekalendere i kommission til videresalg, bare husk at til-

bagelevere og afregne eventuelle usolgte kalendere senest 25. november. Ninna og Morten P. er tovholdere 

omkring julekalenderne, kontakt fx på naestformand@herlevfolkedans.dk.  

Torsdag den 19. december mødes vi ved danselokalet på Herlev Byskole for at gøre klar til vores traditionelle 

julefest. Der skal laves juledekorationer, pakkes godteposer, foldes sange, indpakkes gevinster, varmes æb-

leskiver og røres i gløggen - æbleskiver og gløgg er til fortæring på stedet efter veludført dont. Vi håber, at 

mange af jer vil støtte op om dette hyggelige arrangement - tilmeld jer gerne til kasserer@herlevfolkedans.dk, 

hvis I vil være sikre på at få en æbleskive eller to. 

Selve julefesten lørdag den 21. december foregår på Herlev Gamle Skole og 

begynder kl. 19. Alle medlemmer er velkomne og man må meget gerne medbringe 

forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn og venner. Husk blot at tilmelde jer, så vi 

får skaffet det rigtige antal juleboller og godteposer. Invitation er vedhæftet, og vi 

glæder os til at se julelysene stråle i alles øjne. 

Ingen julefest uden et julelotteri. Også her håber vi på jeres hjælp, idet nogen af jer 

måske kender nogen, der kan sponsorere nogle gode gevinster. Der vil være både 

børne- og voksenlotteri, og såvel små som store gevinster er velkomne. Kontakt 

bestyrelsen, eller medbring bare gevinsterne til en træning. 

Børn og unge 
Seks af vores børn deltog i Smutten i Holeby på Lolland. Der blev danset, sunget, leget og hygget, og desuden 

sovet lidt. Børnene var oven i købet friske til at møde op til almindelig søndagsdans, selv om de havde været på 

weekend - godt gået, unger! 

Månedens legestue 
Det er hyggeligt at tage på besøg hos andre foreninger og få sig en glad danseaften. I november måned vil vi 

fremhæve to gode tilbud: 

 Vores naboforening Den Lille Vendelbo har legestue 9. november i Rødovre. 

 Foreningen til Folkedansens Fremme (FFF) har legestue fredag den 29. november i Lyngby/Bagsværd. 

Se opslagene på opslagssnoren eller find dem via www.herlevfolkedans.dk 

I ønskes alle en dejlig november måned. 

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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