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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 februar 2022 

Efterårets håb og forventninger ændrede sig til en laaaaang juleferie, men nu er vi heldigvis i gang igen, i hvert 

fald om mandagen. De øvrige hold forventes på skinner igen efter vinterferien, og vi GLÆDER os.  

Vinterferie i uge 7 
Helt efter planen er der ingen dans 14. – 18. februar 2022. Vi håber, I finder på noget andet at lave. 

Mandagsholdet 
Før jul måtte vi stoppe en uge før forventet, da omikronvarianten for alvor gav sig til kende. 

Vi havde planlagt at genoptage dansen 10. januar, men da smitten og uroen stadig var forhøj-

et, udskød bestyrelsen starten og aflyste 10. og 17. januar.  

Håbet var at gennemføre 24. og 31. januar, men pga. afbud ville vi have været så få, at det 

ikke havde været sjovt. Derfor aflystes dansen i sidste øjeblik. 

Men så skete det: Den 7. februar lykkedes det at gennemføre, godt nok kun med 11 deltag-

ere, men vi dansede! Flere har meddelt, at de tør komme efter vinterferien eller til marts, så 

vi håber, at resten af sæsonen gennemføres med mindst et par kvadriller dansere. 

Børne- og juniorhold 
Børne- og juniorhold skulle have danset to gange i januar og en gang i februar, men kun en 

danser erklærede sig villig til at møde op. Det var for lidt, så alle tre gange blev aflyst.  

Vi forventer at danse de planlagte gange 6., 13. og 20. marts samt at deltage i Sjællandske Børnestævne 20. – 

22. maj 2022 på Stevns. 

Baldanseholdet 
Også baldanserne blev spurgt om dansevilligheden i januar og februar, og da kun to til fire par var fortrøstnings-

fulde, måtte vi træffe beslutning om at aflyse. Vi glæder os til at genoptage Francaisen 6. marts. 

Torsdagsholdet 
Andet modul skulle være begyndt 3. februar, men da vi ikke så os i stand til at reklamere for holdet i den usikre 

situation, valgte bestyrelsen at udskyde sæsonstart til 24. februar kl. 11.30. Vi har det virkelig hyggeligt og 

danser i et lyst og dejligt lokale, så hjælp os med at sende flere interesserede til os i Hjortespring. 

Forårsfest 26. februar 2022 
Vores forårsfest afholdes på Lindehøjskolen. I stedet for buffet skal man medbringe mad til eget forbrug. Salen er 

stor, så det er muligt at holde afstand, og vi håber, I alle har lyst til og mod på at deltage. Se vedhæftede invitation.  

Afslutningsfest 2. april 2022 
Afslutningsfesten holdes 2. april på Herlev skole. Om det bliver med opvisning, er endnu ikke afgjort, men dans 

og musik skulle være sikret. 

Landsforeningens digitale medlemsmøder 
Som skrevet i Trin og Toner, afholder Dans Danmark virtuelle medlemsmøder. Næste gang er 23. marts. 

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 

julekalendere og julelotteri til at understøtte holdene, så de manglende julekalendere og aflysningen af julefesten 

var ikke godt. Julelotteriet konverteres dog til et forårslotteri, så kan du donere en præmie, hører vi gerne fra dig. 

Allerbedst er det at få flere medlemmer, fx mangler eftermiddags- og baldanseholdene kun fire personer for at 

løbe rundt. 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 legestuer 
I februar er månedens legestue vores egen forårsfest – se ovenfor. 

I marts anbefaler vi regionens spillemandslegestue 5. marts 2022, som også afholdes på Lindehøjskolen og 

med vores egen spillemand René som forspiller. 

Bestyrelsen 
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