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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 august 2021 

Vi håber, alle vores kære medlemmer har haft en dejlig sommer, forhåbentlig med socialt samvær, knus og 

kram. Det er længe siden, vi har set hinanden, men snart begynder sæsonen. Vi må igen være samlet og kan 

danse uden modifikationer - men håndspritten holder vi fast i lidt endnu, lige som vi naturligvis overholder alle 

gældende restriktioner. Vi håber, I møder glade og danselystne frem. Tag gerne en eller flere venner, bekendte 

eller fremmede med til åbent hus, så de kan prøve at danse og opleve vores fællesskab. 

Herlev Festuge lørdag 4. september 2021 
Også i år deltager vi i Herlev Festuge med gamle lege og dans. Det sker lørdag 4. september 2021, hvor vi har 

vores stand foran Herlev Kirke. Kl. 12 og 13 danser vi en halv times tid på dansescenen. Vi har brug for jeres 

hjælp og støtte til at snakke med forbipasserende, opstille og nedtage pavillon og igangsætte lege. Meld jer 

gerne hos Sonja. 

Sæsonstarter med åbent hus 
Søndag den 5. september mødes børne-, junior- og baldansehold igen. Vi har igen 

reserveret gymnastiksalen på Herlev Byskole afdeling Elv., så der er god plads til vores 

gode faste medlemmer og de forhåbentlig mange nye.  

Mandag den 6. september kl. 20 er det de voksnes tur til at mødes på aftenholdet og få rørt 

benene. Det foregår også i gymnastiksalen. Husk gerne kaffe/te til dig selv og en ven, du 

endnu ikke har mødt. 

Torsdag den 30. september kl. 11.30 kommer torsdagsholdet også i gang. Det sker i 

hyggelige rammer i Hjortespring Foreningshus. 

Vi håber, I alle vil hjælpe med at invitere interesserede til åbent hus. Sæt meget gerne 

opslag op, se vedhæftede og skriv begejstret om det på sociale medier. 

Efterårslegestue 18. september 
Vi når at danse et par gange, og så er det tid til sæsonens første fest. Lørdag den 18. september fra kl. 19.00 

spiller Herlevkvartetten op til dans, og vi kan endelig komme på dansegulvet, få sved på panden og smil på 

læben. Vi håber at se jer alle. Obs! Forbehold for, at kommunen forlænger, at salen bruges som testcenter. 

Generalforsamling og bestyrelse 
Generalforsamlingen blev gennemført med et beskedent antal fremmødte. Bestyrelsen kører lige nu med en 

ledig plads, men ellers er det stadig formand Morten, sekretær Mette, næstformand Andreas og kasserer Sonja, 

der sidder på taburetterne. Linda er repræsentant for børn og unge. Se oplysninger på hjemmesiden. 

Biografreklame 
Vores biografreklame kører i BIG Bio frem til 15. oktober. Vi håber, det tiltrækker medlemmer til alle hold. 

Baller 
Herlev Kommune har givet støtte til, at vi kan afholde tre baller i løbet af efteråret. Det kommer forhåbentlig til 

at foregå på kollegierne i Herlev, så vi kan gøre nogle unge mennesker interesseret i bal- og/eller folkedans. 

Børnestævne og Skumring for børn og unge 
I weekenden 24. til 26. september samles børn og unge til stævne på Stevns. Stævnet har været udskudt et par 

gange, men denne gang skulle den være god nok.  

Lørdag den 2. oktober kl. 13-14 deltager vi i Herlev Kommunes arrangement Skumring for børn på Herlev 

Bibliotek. Mere om dette følger 

Dragter 
Foreningen har en anselig samling dragter, som vi gerne vil have opmålt og systematiseret. Hjælpere til dette 

arbejde skal være hjerteligt velkomne. 

Hvis nogen har lyst til at sy, reparere eller måske lægge sin egen dragt ind eller ud, har Brønshøj Folkedanser 

Forening inviteret os til at deltage i deres syaftener. Spørg Sonja, hvis du vil vide mere. 

Vi glæder os til et snarligt gensyn. 

Bestyrelsen 
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