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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 november 2021 

Hvor har det været herligt at kunne danse, som vi plejer! Vi krydser fingre for, at det fortsætter på trods af 

stigende smittetal, og stoler på, at alle medlemmer fortsat overholder retningslinjerne for test, sprit osv. 

Ændret dansested mandag den 13. december 2021 
Nogle ændringer kommer vi ikke uden om: Skolen skal selv bruge gymnastiksalen den 13. december, så man-

dagsholdets sidste træningsaften før jul er på Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92. Medbring gerne kaffe/te 

og julesmåkager, så benytter vi os af de hyggeligere rammer til at holde en udvidet pause.  

Der er noget i luften… dette og hint om julen 
Supermarkederne har længe bugnet af pebernødder, klejner og juleskum, og nu er det tid til 

foreningens egne juletraditioner: 

Julekalenderne fra Landsforeningen 

Da Folkedans Danmark nedlægges 31. december 2021, er der ikke julekalendere i år. Nogen 

jubler, nogen må lægge hovedet i blød for at finde andre værtindegaver – og foreningen går 

glip af en budgetteret indtægt på 3.500 kr. Øv, men mere om dette senere. 

Julelotteri – hvem kan skaffe præmier? 

Vores julelotteri sælges og trækkes til julefesten, og vi håber, at vores medlemmer kan hjælpe 

os med at skaffe gode præmier. Har du en gavmild arbejdsplads? Eller en fin gave, som bare 

ikke lige var dig og har brug for et nyt, godt hjem? Så kom endelig med det hele. 

Juledekorationsfabrikationsaften med godteposepakning torsdag 16. december 2021 

Vi fortsætter ufortrødent vores forberedelser til julefesten og mødes torsdag den 16. december 2021 kl. 19 på 

Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92.  

Her kan kreative sjæle fabrikere juledekorationer med ler, lys og medbragt pyntegrønt, mens andre pakker godte-

poser og gevinster til julefest og julelotteri. Undervejs vanker der gløgg og æbleskiver. Tilmelding til Morten. 

Julefest 18. december 2021 for medlemmer med familie 

Endelig, endelig, endelig oprinder aftenen, hvor vi holder julefest. Vi begynder kl. 19 med fællessang og 

sanglege. Derefter er der godteposer/juleboller og trækning af lotteriet, og efterfølgende danser vi til cirka 22.15. 

Familie og venner er velkomne, men husk tilmelding senest 8. december til Sonja. Se vedhæftede invitation. 

Som sædvanlig har vi brug for hjælp:  

➢ Kl. 17: Opstille borde og stole på Herlev Gamle Skole, brygge kaffe, pynte op osv.  

➢ Kl. 18.30 – 19: Salg af lodder til julelotteriet 

➢ Kl. 20: Uddeling af godteposer og servering af juleboller. 

➢ Kl. 18.30 – 22. 15: Salg af øl og vand. 

➢ Kl. 22.15 Oprydning og bortkørsel. 

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

Økonomien – vi skal have flere medlemmer 
Vi har set på holdenes bæredygtighed, og desværre halter det noget. Vi plejer at kunne regne med indtægten fra 

julekalenderne til at understøtte holdene, så de manglende julekalendere er ikke godt for os. Allerbedst er det at 

få flere medlemmer, fx mangler eftermiddagsholdet kun fire personer for at løbe rundt, det samme gælder for 

baldanseholdet.  

Vi beder jer om at hjælpe os ved at tage mulige medlemmer med til en prøvetime. Det vil gøre en stor forskel 

for os alle. Brug fx vores biografreklame, der gerne må deles og spredes. 

Månedens legestue 
Brønshøj Folkedanser Forening holder julestue 28. november kl. 13 – 16, tilmelding senest 17. november. 

Mest om og for børn og unge 
Smutten blev gennemført som endagsstævne den 6. november. Vores børn og juniorer deltog aktivt og havde en 

dejlig dag. Næste træf er 22. januar 2022, vi håber, at endnu flere kan deltage. 

Bestyrelsen 
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