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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 december 2019 

Som ved et trylleslag forsvinder det kolde, våde og blæsende vejr fra bevidstheden, når vi 

har fået danseskoene på, og den første akkord fra violinen får os sat i bevægelse. Det er 

heldigvis umuligt at være vintersur og småstresset, når man danser, så husk at komme til 

dans, selv om juletravlheden har indfundet sig. 

Juleferie 
Søndags- og onsdagsholdene er allerede gået på julepause, men mandagsholdet danser til og 

med 16. december. Alle hold mødes dog til julefesten den 21. december, inden juleferien for 

alvor er i gang. 

I det ny år mødes mandagsholdet igen den 6. januar, vores søndagshold går i gang 19. janu-

ar, og onsdagsholdet kan glæde sig til mere hyggeligt og muntert samvær fra 22. januar. 

Juleforberedelser 
Torsdag den 19. december kl. 19 mødes vi ved danselokalet på Herlev Byskole for at gøre klar til julefesten. 

Der skal laves juledekorationer, pakkes godteposer, foldes sange og indpakkes gevinster. Der trakteres med 

gløgg og æbleskiver efter veludført dont. Vi håber, at mange 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. 

Julefest med godt humør 
Selve julefesten lørdag den 21. december foregår på Herlev Gamle Skole og begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 

18.30. Alle medlemmer er velkomne og man må meget gerne medbringe forældre, bedsteforældre, børn, børne-

børn og venner. Husk blot at tilmelde jer og betale, helst senest 11. december, så vi får skaffet det rigtige antal 

juleboller og godteposer. Invitation er vedhæftet igen, og vi glæder os til at se julelysene stråle i alles øjne. 

Kan du hjælpe med gevinster til julelotteriet? 
Ingen julefest uden julelotteri. Vi håber på, at nogen af jer kender nogen, der kan 

sponsorere nogle gode gevinster. Der vil være både børne- og voksenlotteri, og både 

små og store gevinster er velkomne. Kontakt bestyrelsen hvis du er en glad giver. 

Især for børn og unge 

Indbydelse er udsendt til næste omgang Smutten, hvor dansere mellem fem og 25 år 

mødes i Slagelse i weekenden 25.-26. januar. Tilmelding skal ske til Linda senest 11. 

januar, og Senta tager med på turen. Tak til jer begge for hjælpen. 

I sommeren 2020, nærmere bestemt 15.-19. juli, arrangerer Mölnlycke ved Gøteborg i 

Sverige Barnlek, som er Nordens største folkedanserstævne for børn og unge. 

Tilmeldingsfristen er 15. marts, og vi forventer at deltage sammen med vennerne fra Smutten. Mere om dette 

følger. 

For de lidt ældre 
Som tidligere nævnt begynder onsdagsholdet sit modul 2 den 22. januar. Vi kan godt bruge nogle flere dan-

sere, så hvis du kender nogen, som har tid til at danse onsdag kl. 14 til 15.30 og holder af at grine og hygge sig, 

må du meget gerne gøre dem opmærksom på holdet.  

Vi danser helt almindelige folkedanse, men undgår danse med mange hop og meget snurren. Hvis det bliver 

for vildt, må man også gerne snyde - det siger Annette selv. Bent Loose spiller, så det er en fryd, og Annette 

instruerer med sædvanlig ekspertise. Det hele foregår i Skinderskovhallen, og første gang koster gratis. 

Spørgeskema undervejs 
I bestyrelsen træffer vi mange beslutninger, og det bliver vi ved med. Vi vil dog også gerne vide, om vi i med-

lemmernes øjne bevæger os i den rigtige retning. Derfor vil vi i starten af det ny år udsende et kort spørgeskema 

for at tage temperaturen på nogle af de væsentlige punkter i foreningens virke. Vi håber, I vil tage godt imod 

spørgeskemaet og hjælpe os med besvarelserne.  

I ønskes alle rigtig glædelig jul og godt nytår. 

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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