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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 januar 2020 

Erantis og vintergækker lyser op, andre vækster begynder at lade sig se, og vi ved alle, hvad 

det betyder: Forårsfesten er lige om hjørnet, med alt hvad det indebærer af hyggeligt sam-

vær, dans og god mad. 

Vi vil også lige minde om, at onsdagsholdet mødes igen 22. januar kl. 14 i Skinderskov-

hallen, hvor et nyt modul begynder. Vi håber, at mange vil tage imod tilbuddet. 

Vinterferie 
Inden forårsfesten forventes vinteren, i hvert fald holder vi vinterferie. For mandagsholdet 

betyder det, at vi den 3. februar holder "Mortens Aften", idet Morten P. vikarierer for 

Annette. Den 10. februar kan vi godt lade os sne inde og blive hjemme, da der ikke er dans. 

Onsdagsholdet holder helt fri den 5. og 12. februar, men kommer så stærkt igen hver 

onsdag i resten af februar og marts. 

Rundspørge 
Som varslet har bestyrelsen sammensat en kort undersøgelse, som vi håber, at alle vores medlemmer vil bruge 

et par minutter på at besvare. Det er vigtigt for os, at deltagere fra alle hold, unge som gamle, aktive og støtte-

medlemmer samt nye såvel som garvede medlemmer giver deres mening til kende.  

Klik her https://da.surveymonkey.com/r/G2GJKRR og gennemfør undersøgelsen. Vi vil være SÅ taknem-

melige. Svarfrist er 15. marts 2020. 

Forårsfest 22. februar 
Lørdag den 22. februar inviteres alle medlemmer til foreningens forårsfest. Alle 

medbringer en ret til tag selv-bordet, og vi spiser og hygger os sammen inden dansen. 

Igen i år inviterer vi vores svenske venner fra Lund, som forhåbentlig vil lære os nogle 

schottisch- og hambovariationer. Se vedhæftede invitation for nærmere oplysning. 

Flidspræmier 
Til forårsfesten uddeler vi også flidspræmierne, dvs. en lille opmærksomhed til jubi-

larer. Vi har studeret medlemslisterne og gjort os umage for at finde alle, men vi vil 

alligevel blive glade, hvis I inden forårsfesten lige tager kontakt til os, hvis I mener, at I 

selv eller et andet medlem har jubilæum. Så sikrer vi, at ingen bliver glemt. 

Forslag til generalforsamling 
Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig den første mandag i maj. Har du forslag, du ønsker behandlet, 

skal du give bestyrelsen besked senest 15. marts. 

Forårslegestue med opvisning 
Vores forårslegestue vinker fra horisonten, og snart spørger Annette, om du vil deltage i opvisningen. Tænk 

over det - og sig meget gerne ja. 

Især for børn og unge 

Otte unger og tre voksne deltager i Smutten, i Slagelse i weekenden 25.-26. januar. Vi ønsker god tur. 

Det sjællandske børne- og ungdomsstævne afholdes 2.-3. maj, lige ude på Amager. Endelig tilmelding skal ske 

primo marts, Linda og Senta ved meget mere om dette.  

15.-19. juli, arrangerer Mölnlycke ved Gøteborg i Sverige Barnlek, Nordens største folkedanserstævne for børn 

og unge. Tilmeldingsfrist er 15. marts, og vi forventer at deltage sammen med Smutten. Mere om dette følger. 

Arbejdsgruppe til styrkelse af børneholdene 
Bestyrelsen har vedtaget at gøre en ekstra indsats for at få medlemmer til børneholdene. Vi har til dette brug for 

medlemmer, der vil deltage med ideer og/eller praktisk hjælp. Meld jer selv eller sig ja, hvis I bliver spurgt. 

Til slut vil vi blot sige tak til alle jer, der kom til julefesten, og en særlig tak til jer der bidrog med præmier til 

lotteriet og almindelig bistand til alt det praktiske. Det er guld værd for foreningen, at I stiller op. 

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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