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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/maj 2021 

Forsamlingsloftet løftes lidt efter lidt, men...  

Intern afslutningsfest 24. april 2021 AFLYST 
Vi må kun samles ti personer, hvilket ville sige kvartetten plus seks tilhørere. Det går desværre ikke, så vi må 

aflyse. 

Klik og støt landsforeningen  
Folkedans Danmark prøver igen at få 10.000 kr. fra SparNord til at digitalisere artikler. Det lykkedes næsten i 

marts, så hjælp ved at gå ind på https://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 tre... 

Generalforsamling 3. maj 2021 - kandidat søges 
Ekspertgruppen for større forsamlinger kommer med deres udmelding i starten af uge 16, 

så vi håber stadig, at vi kan gennemføre vores ordinære generalforsamling mandag den 

3. maj 2021 på Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92 B. 

Indkaldelse, budget og regnskab udsendes med dette nyhedsbrev, men da Niels ikke ønsker 

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

Hvis vi ikke kan gennemføre 3. maj, udskydes generalforsamlingen til 17. eller 25. maj.  

Sommerferieaktiviteter for børn uge 28 
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 dragter og kreativitet og et eftermiddagshold med fokus på dans og fysisk aktivitet.  

Vi har brug for mange hjælpere, så giv Sonja et praj, hvis du har lyst til fx at pynte fastelavnsris, male påskeæg, 

pynte midsommerko eller klippe julepynt midt i juli eller vil lege blindebuk, tampen brænder, to mand frem for 

en enke, sækkevæddeløb, hinkesnegl osv. Vi er taknemmelige for enhver hjælp. 

Herlev Festuge 4. september 
Gamle lege er også vores tema lørdag 4. september, hvor hele Herlev mødes til festuge. Vi har brug for med-

lemmernes hjælp og støtte til at snakke med forbipasserende, danse, opstille og nedtage pavillon og igangsætte 

lege. Meld jer gerne hos Sonja. 

Biografreklame 
Vi er næsten færdige med reklamen og glæder os til at se resultatet i BIG Bio Herlev fra 16. juli til 15. oktober 

2021. Vi vil bruge reklamen til at øge kendskabet til vores forening og læne os op af den i vores reklamer op til 

sæsonstart. Vi håber, det vil give flere medlemmer på alle vores hold. 

Udviklingspuljen 
Vi har søgt Herlev Kommunes udviklingspulje om støtte til at afholde nogle baller for især unge mennesker. 

Den lumske bagtanke er selvfølgelig at skabe interesse for dans, så vi kan få nyt blod til vores baldansehold og 

på længere sigt til vores andre hold. Vi får svar på ansøgningen midt i maj. 

Den kommende sæson 
Vigtige datoer er meldt ud i de to foregående nyhedsbreve, hjemmesiden www.herlevfolkedans.dk vil meget 

snart bliver opdateret med dem alle - hvis den ikke allerede er det. Måske skulle du smutte ind og kigge...  

Vi håber på et snarligt gensyn. 

Bestyrelsen 
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