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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 2021 

Allerførst: Godt nytår til jer alle! Dernæst: Hurraaa! Det ny år er kommet med vacciner og optimisme. Der hep-

pes på sterile nåle og podepinde, mens der buhes af diverse mere eller mindre eksotiske virusvarianter. Snart vil 

vi kunne mødes og danse igen, og vi glæder os.  

Bestyrelsen har afholdt digitalt møde for at kigge i krystalkuglen, træffe nogle afgørelser og forberede frem-

tidige aktiviteter. I dette nyhedsbrev nævner vi kort, hvad vi har overvejet. 

Mulig refusion 
Mest til jer, der har betalt kontingent som aktive: Bestyrelsen forventer at refundere dele af kontingentet, når 

det står klart, hvor omfattende aflysningerne ender med at blive. 

Pause i januar og februar - det gælder også forårsfesten 
I december måtte vi stoppe alle aktiviteter, da restriktioner med forbud mod forsamlinger over fem personer 

gjorde samvær umulig. Siden er restriktionerne blevet forlænget med få uger ad gangen, i skrivende stund frem 

til 7. februar, men medmindre et januarmirakel indtræffer, forlænges de formentlig yderligere. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at al foreningsaktivitet i januar og februar aflyses, også vores traditionelle 

forårsfest, som vi vil arbejde på at konvertere til en sommer- eller høstfest.  

Fuld fart frem fra marts - både mandag, torsdag og søndag 
Vi skruede op for positivismen og vedtog at satse på, at vacciner og flokimmunitet vil 

genåbne landet fra starten af marts. Vi håber derfor at kunne gen- og sæsonstarte således: 

 Mandag den 1. marts 2021 kl. 20 - 21.50 for voksne på Herlev Byskole 

 Torsdag den 4. marts 2021 kl. 12 - 13.30 for voksne i Hjortespring Foreningshus. 

 Søndag den 7. marts 2021 kl. 14.10 - 14.50 (børn) og 15 - 15.45 (juniorer). 

Det kræver selvfølgelig, at vores dansere er med på ideen, uden jer er vi intet. Svar gerne 

tilbage med en melding om, hvorvidt I vil være klar, hvis restriktionerne tillader det. 

Baldansen kommer desværre nok til at vente til efteråret, men baldanserne er velkomne til 

at forsøge sig på vores andre hold. Til orientering vil vi gerne holde alle hold i gang i 

marts og april, men mere om det. 

Legestuen i april 
Den 24. april 2021 planlægger vi at afholde vores legestue. Opvisningen må vi i år give afkald på, men musik, 

dans og livsglæde lader sig ikke holde nede. 

Biografreklame 
Selv om vi ikke kan danse, kan vi godt forberede os på bedre tider. Bestyrelsen har søgt og fået bevilget støtte 

til at udarbejde en 12 sekunder lang biografreklame, som skal vises i alle BIG Bio Herlevs sale i tre måneder 

hen over sommer og efterår 2021.  

Til det formål skal vi enten bruge eksisterende fotos eller optagelser, eller der skal skydes nye. Sonja hører 

meget gerne fra frivillige, der har brugbart materiale og/eller nyttig viden og erfaring med lyd og billeder 

og/eller stiller sig til rådighed som modeller - det er uden dragt. Et professionelt reklamebureau sætter reklamen 

sammen ud fra vores materiale. Det skal nok blive godt og forhåbentlig give os en flyvende start med nye 

medlemmer til næste sæson. 

Den kommende sæson 
Apropos den kommende sæson forventer vi, at alt vil være normalt. Lokalerne er ikke bekræftet, men vi håber 

på legestue 18. september 2021, julefest 18. december 2021, forårsfest 26. februar 2022 og opvisningslegestue 

2. april 2022. Sæt kryds i kalenderen, så I får mulighed for at indhente alle denne sæsons tabte dansetrin. 

Børnestævne 28. - 30. maj 2021 
Børnestævnet i Store Heddinge på Stevns forventes gennemført. Vi håber, at det lykkes, og skal nok sørge for, 

at vores børn lærer stævnedansene, inden det går løs.  

Mere får I ikke nu, men kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål. 

Bestyrelsen 
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