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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 april 2021 

Normalt ville vi på nuværende tidspunkt træne til opvisning og tjekke dragter, men da intet er normalt - endnu -, 

planlægger vi andre aktiviteter.  

Klik og støt landsforeningen senest 31. marts 2021 
Folkedans Danmark har udsigt til at få 10.000 kr. fra SparNord til at digitalisere artikler, men det kræver 

mange stemmer. Hjælp ved at gå ind på www.10tilforskel.dk, find "Danseartikler udgivet som...", tryk på 

STEM, skriv navn og mobilnummer, indtast sms-koden og Stem. Folkedans Danmark ligger lige nu som 

nummer to... 

Intern afslutningsfest 24. april 2021 med god musik 
Vi håber på, at forsamlingsloftet hæves midt i april og holder derfor liv i tanken om en intern afslutningsfest 

med koncert af Herlev Kvartetten og anden hygge på afstand.  

Det bliver med tilmelding og faste pladser, så man alt efter placering går ind via den normale indgang eller nød-

udgangen for at undgå sammenstimlen. Serveringen vil stå på pladserne, så færrest muligt rører ved noget, og vi 

har i det hele taget fokus på sikkerheden. Nu krydser vi fingre, undgår sorte katte, stiger osv. og HÅBER. 

Refusion 
Som tidligere nævnt har bestyrelsen besluttet at overføre en del af det indbetalte kontingent som aktiv danser 

til næste år, hvor 650 kr. fratrækkes for fuldt betalende og 145 kr. for studerende. Hvis nogen hellere vil have 

deres tilgodehavende udbetalt nu, er det blot at henvende sig til kassereren. 

Generalforsamling 3. maj 2021 - kandidat søges 
Vi forventer, at vi kan gennemføre vores almindelige generalforsamling mandag den 3. maj 

2021 på Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92 B. 

Indkaldelse og regnskab udsendes medio april, men da Niels på grund af nyt arbejde ikke 

ønsker at genopstille, skal vi finde en, der vil tage en tørn i bestyrelsen. Er det dig? 

Sommerferieaktiviteter for børn uge 28 og Herlev Festuge 4. september 
Igen i år har vi meldt os til kommunens sommerferieaktiviteter 12. - 16. juli, dvs. uge 28.  

Vi bevarer temaet med gamle lege og traditioner, men med et formiddagshold med fokus 

på kreativitet og et eftermiddagshold med fokus på fysisk aktivitet.  

Samme tema bruger vi til Herlev Festuge lørdag 4. september. Til begge arrangementer 

håber vi som sædvanlig på medlemmernes hjælp og støtte. Meld jer gerne hos Sonja. 

Biografreklame 
Arbejdet er godt i gang, og vi glæder os til at se resultatet i BIG Bio Herlev fra 16. juli til 15. oktober 2021.  

Den kommende sæson 
Sæt x i kalenderen ved legestue 18. september 2021, julefest 18. december 2021, forårsfest 26. februar 2022 og 

opvisningslegestue 2. april 2022.  

Mandagsholdet danser fra 6. september 2021, torsdagsholdet fra 30. september 2021, og børn, juniorer og 

baldansere kan reservere disse søndage: 5., 12. og 26. september, 3., 10., 24. og 31. oktober samt 14. november 

2021. Desuden 16. og 30. januar samt 6., 13. og 20. marts 2022. 11 ud af de nu 13 datoer bliver brugt.  

Derudover planlægger bestyrelsen særlige fremstød for børne- og baldans, så vi forhåbentlig kan få bæredygtige 

hold i de kommende sæsoner. 

Smutten og Sjællandske Børnestævne 
Smutten håber at kunne samle en stor flok danseglade børn og unge 6.-7. november 2021 og 22.-23. januar 

2022. Børnestævnet på Stevns er skubbet til 24.-26. september 2021. 

I ønskes alle en god påske, og vi håber på et snarligt gensyn. 

Bestyrelsen 
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