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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 marts 2022 

Vi danser, vi danser, VI DANSER, og vi har holdt forårsfest. Tak til alle, der er mødt op med godt humør og 

danselyst, vi glæder os til at se endnu flere glade dansere, efterhånden som optimismen stiger, og smitten falder.  

Status på holdene 
Aftenholdet danser nu kontinuerligt hver mandag frem til maj, kun afbrudt af påskeferien.  

Børne- og juniorhold danser alle søndage i marts, altså 6., 13., 20. og 27. marts. Den planlagte generalprøve 

er dermed omlagt til almindelig dans som kompensation for manglende dans i januar/februar. Dertil kommer, at 

Sjællandske Børnestævne gennemføres 20. – 22. maj 2022, og vi derfor forbereder os med en dansesøndag i 

slutningen af april eller begyndelsen af maj. Mere om dette følger. 

Baldanseholdet danser også alle søndage i marts, altså 6., 13., 20. og 27. marts. Den 

planlagte generalprøve er dermed også for baldanserne omlagt til almindelig dans som 

kompensation for manglende dans i januar/februar. 

Dagholdet danser hver torsdag i marts. Vi var glade for at se nye ansigter til sæsonstart og 

håber, at de bliver en fast del af vores hyggelige hold. I må stadig meget gerne sende flere 

dansere til en gratis prøvetime.  

For alle hold gælder, at hvis I ikke kan komme, vil vi være taknemmelige for afbud til 

Sonja på 28 928 908 eller kasserer@herlevfolkedans.dk. 

Månedens legestuer 
Regionens spillemandslegestue er pga. sygdom udskudt til april, men vi beder alle sætte 

kryds i kalenderen, så I kommer til vores egen afslutningsfest 2. april. Se mere herunder. 

Forslag til generalforsamlingen senest 15. marts 
Generalforsamlingen afholdes traditionen tro den første mandag i maj. Da Folkedans Danmark er erstattet af Dans 

Danmark, skal vores vedtægter konsekvensrettes.  

Bestyrelsen vil derfor tjekke vedtægterne og se, om andet skal justeres. Hvis andre har ændringsforslag, må I 

hjertens gerne sende dem til formand@herlevfolkedans.dk senest 15. marts. Og så håber vi, at I møder talstærkt 

op til generalforsamlingen den 2. maj 2022 kl. 20 på Herlev Gamle Skole, så vedtægtsændringerne kan blive 

vedtaget med størst mulig opbakning. 

Landsforeningens virtuelle medlemsmøde 23. marts kl. 20 
Onsdag 23. marts kl. 20 afholder Dans Danmark sit andet virtuelle medlemsmøde. Det foregår via teams, og alle 

kan deltage. Dagsordenen er blandt andet med emnerne Ny hjemmeside, DM-ugen, og Klubpakker.  

Vil du deltage, skal du sende en mail til tilmelding@dans-danmark.dk med oplysning om navn og forening. Så 

får du yderligere oplysninger om, hvordan du deltager. 

Afslutningsfest 2. april 2022 
Afslutningsfesten holdes 2. april på Herlev skole. Den lettere amputerede sæson har medført den beslutning, at 

vi ikke danser opvisning, men dans, musik, lotteri, flidspræmier og måske et særligt indslag venter alle 

deltagere i denne muntre aften. 

Sommerferieaktiviteter i uge 28, dvs. 11. til 15. juli 2022 
Igen i år håber vi på jeres hjælp og støtte til at gennemføre sommerferieaktiviteterne, hvor vi gennemgår årets 

cyklus i gamle dage med udgangspunkt i traditionerne. Om formiddagen er vi kreative med nørklerier, om efter-

middagen leger og danser vi, og enhver hjælpende hånd er meget velkommen. At gennemføre aktiviteterne er 

afgørende for, at vi kan drive vores børnehold, så hjælp, hjælp, hjælp. Sonja er kontaktperson. 

Herlev Festuge 3. september 
Vi deltager igen i år med lege og danse, når Herlev fester i uge 35, dog nøjes vi med at deltage om lørdagen. Vi 

vil være ovenud lykkelige for at se vores medlemmer på dagen, også gerne som dansere og hjælpere. 

Pas godt på jer selv derude og mød op til dans, dans, DANS. 

Bestyrelsen 
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