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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 2020 

Det er næsten som en rutsjebane: Mandagsholdet kom i gang med at danse i september og fandt en god og 

sikker rytme. I oktober blev vi nødt til at lukke ned, men nu er retningslinjer for idrætsaktiviteter blevet 

tilpasset, så vi genoptog dansen den 16. november - hurra for det. Danserne har fået nærmere besked.  

Børne-, junior-, baldanse- og eftermiddagshold ligger desværre stille, da der ikke har været nok tilslutning i 

denne sæson, men vi håber at kunne gå i gang med eftermiddagsholdet igen fra januar. 

Alternative aktiviteter 
Vi vil så gerne holde sammen på foreningen og har derfor planer om at arrangere andre aktiviteter, som kan 

gennemføres med fokus på smittesikkerhed. Fx arrangerer vi sanketur i Hareskoven efter julematerialer den 

13. december 2020, mødested p-pladsen ved Galgebakken kl. 10.30, tilmelding til Andreas. Vi har også planer 

om musikalske arrangementer, foredrag med mere. I vil høre nærmere. 

Julen nærmer sig med dekorationer, koncert og banko 
Vores juletraditioner bliver i år knap så traditionelle, men vi vil holde jul med jer.  

Torsdag den 17. december kl. 19 mødes vi i salen på Herlev Gamle Skole for at lave 

juledekorationer, pakke godteposer og indpakke gevinster. Der bliver også tid til at 

drikke gløgg og spise æbleskiver, og vi har rig mulighed for at holde afstand i salen. 

Tilmelding til Sonja. 

Lørdag den 19. december holder vi julefest uden dans og sang. Vi åbner dørene på Herlev 

Gamle Skole kl. 18.30, så alle stille og roligt kan blive sluset ind. Aftenen byder på en lille 

julekoncert ved husorkesteret, juleboller/godteposer og bankospil. Tilmelding til Sonja 

senest onsdag 9. december - og da vi maksimalt må være 80 personer i salen, tilmeldes man 

efter først til mølle-princippet. 

Gevinster 
Bankospil kræver gevinster. Har du mulighed for at skaffe noget stort eller småt, smukt eller specielt, spiseligt 

eller ikke, vil ethvert bidrag blive modtaget med glæde. Morten er tovholder. 

Julekalendere 
Vi har igen i år masser af julekalendere til salg. Hvis du ikke kommer til dans, men gerne vil have kalendere, 

giver du bare besked til Sonja eller Morten.  

Kalenderne koster 30 kr. stykket og er glimrende som julekort, værtindegaver eller jeg tænker på dig på 

afstand-hilsner, der vil vække glæde gennem hele julemåneden. 

Smutten aflyst igen, vi ser frem til børnestævnet i maj 
Smutten har valgt også at aflyse træffet i januar 2021, men børnestævnet på Stevns til maj forventes gennemført. 

Nordlek 2021 
Det nordiske stævne i Finland i sommeren 2021 er desværre også blevet aflyst. 

Bestyrelsens sammensætning 
Til orientering har bestyrelsen konstitueret sig med Morten som formand, Andreas som næstformand, Sonja 

som kasserer, Niels som sekretær og Mette som menigt bestyrelsesmedlem. Linda repræsenterer børne- og 

juniorholdene. 

Det var alt for nu - pas på jer selv derude og på snarligt gensyn. 

Bestyrelsen 
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