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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 september 2021 

Sæsonen er i gang, og hvor er det dejligt at se jer igen og kunne danse sammen, med sund fornuft og håndsprit. 

Det ser lovende ud, men der er plads til flere, så tag gerne en eller flere venner, bekendte eller fremmede med. 

Også stor tak til alle der mødte op og hjalp ved Herlev Festuge. Vi havde en god dag og fik talt med mange 

mennesker. 

Torsdagsholdet åbent hus 30. september 
Vores torsdagshold er endnu ikke startet, men det sker torsdag den 30. september kl. 11.30. Vi er flyttet til lyse 

og hyggelige rammer i Hjortespring Foreningshus, Gl. Klausdalsbrovej 444 og håber, I alle vil hjælpe med at 

invitere interesserede til åbent hus. Sæt meget gerne opslag op og skriv begejstret på 

sociale medier. 

Efterårslegestue 18. september – samme koncept, nyt sted 
Som endnu et led i normalitetens tilbagevenden afholder vi sæsonens første fest lørdag den 

18. september fra kl. 19.00. Som sædvanlig spiller Herlevkvartetten op til dans, men da 

kommunen selv bruger vores normale festsal, har vi fundet husly på Lindehøjskolen, 

Borgerdiget 105, indkørsel og adgang fra Tvedvangen. Vi håber at se jer alle og beder jer 

hjælpe med at dele invitationen ud til andre danseglade. 

Som sædvanlig har vi brug for hjælp:  

➢ Kager skal bages og tages med, foreningen støtter med 30 kr. per kage. 

➢ Kl. 17 går vi i gang med at opstille borde og stole på Lindehøjskolen, brygge kaffe, 

pynte op osv.  

➢ Omkring kaffepausen skal der bæres kander og fade ind og ud. 

➢ Baren skal passes hele aftenen. 

➢ Til slut skal alt pakkes ned og stilles væk. 

Vil du hjælpe, hører formand Morten gerne fra dig, og vi siger tusind tak. 

Kontingent 
Sæsonens kontingent skal betales senest 6. oktober. De medlemmer, som sidste år betalte aktivkontingent for 

hele den amputerede sæson, har penge til gode. I skal derfor afvente, at kasserer Sonja giver besked om, præcis 

hvad I skal betale. Sonja forventer at have et overblik over dette sidst i september. 

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. Vi 

har kontaktet kollegierne og venter nu spændt på svar. 

Børnestævne og Skumring for børn og unge 
Børnestævnet på Stevns i slutningen af september er desværre igen blevet udskudt, så det nu forventes at 

blive afholdt i maj 2022.  

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

Bibliotek. Vi håber at få kontakt til danseglade børn til de ledige pladser på vores børne- og juniorhold. 

Kulturnat København 15. oktober 
Fredag før efterårsferien deltager vi sammen med de øvrige folkedanserforeninger i hovedstadsområdet i 

Kulturnat København. Vi begynder kl. 18 i Sankt Johannes Gården ved Sankt Hans Torv, se vedhæftede. 

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

arbejde skal være hjerteligt velkomne, henvendelse til Sonja. 

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. 

Sidste nyt: Invitation til at være publikum på tv-optagelse, se vedhæftede. 

Bestyrelsen 
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