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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 april 2022 

Søndags- og torsdagsholdene danser sidste gang i marts, mandagsholdet danser også i april, på grund af påsken 

dog ikke 11. og 18. april. Forhåbentlig mødes vi alle til afslutningsfest lørdag den 2. april og generalforsamling 

mandag den 2. maj, inden sommerferien kan nydes. 

Afslutningsfest 2. april 2022 

Afslutningsfesten holdes 2. april kl. 19 – 22.30 på Herlev gamle Skole. Kom og vær med til munter dans, 

levende musik, spændende lotteri og uddeling af flidspræmier, og tag gerne familie og venner med.  

Vi dækker borde fra kl. 17, der skal bages kager, passes bar og ryddes op bagefter – vil du give en hånd med en 

eller flere af disse opgaver, hører Morten gerne fra dig på formand@herlevfolkedans.dk eller 61 79 46 54. 

Månedens legestuer 
Vi håber, at I alle kommer til vores egen afslutningsfest 2. april på Herlev gamle Skole.  

Desuden anbefaler vi Regionens spillemandslegestue 23. april på Lindehøjskolen i Herlev. 

Generalforsamling 2. maj 2022 
Da Folkedans Danmark er erstattet af Dans Danmark, skal vores vedtægter konsekvensrettes. 

Desuden vil kontingentet fremover være anderledes opbygget. Bestyrelsen har derfor gennem-

gået vedtægterne og fundet flere anakronismer, som foreslås ændret i samme ombæring.  

Da vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er 

repræsenteret, opfordrer vi til, at I møder talstærkt op den 2. maj 2022 kl. 20 på Herlev 

Gamle Skole, så vedtægtsændringerne kan blive diskuteret grundigt.  

For en sikkerheds skyld indkalder bestyrelsen dog samme dag til ekstraordinær generalforsamling, så vi er sikre 

på, at vi kan vedtage eller forkaste ændringerne. Indkaldelser og regnskabsoversigt forventes udsendt i uge 15.  

Landsforeningens virtuelle medlemsmøde 18. maj 2022 kl. 20 
Onsdag 18. maj kl. 20 afholder Dans Danmark sit tredje virtuelle medlemsmøde. Det foregår via teams, og alle 

kan og må deltage. Invitationen kommer på hjemmesiden https://dans-danmark.dk/events/virtuelt-moede-2/.  

Børnestævne 20. – 22. maj 2022 
En stor del af vores børn og unge har valgt at deltage i Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne på Stevns. Vi 

ønsker jer rigtig god fornøjelse. 

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 med udgangspunkt i traditionerne. Om formiddagen er vi kreative med nørklerier, om eftermiddagen 

leger og danser vi. 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. 

Landsstævne i Aalborg 18. – 23. juli 2022 
Årets landsstævne foregår i det nordjyske. Der er åbnet for tilmelding, og bemærk at der ydes rabat ved tilmel-

ding inden 20. april. Se mere i Trin og Toner og på https://aalborg2022.dk/.  

Herlev Festuge 3. september 1011 
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. 

Kommende sæson 
Disse datoer er fundet til kommende sæsons fester: 24. september 2022, 17. december 2022, 25. februar 2023 

og 22. april 2023 med generalprøve 16. april. Husk at notere dem i jeres kalendere, så vi kan blive rigtig mange. 

Søndagsdans: 11.9., 18.9., 2.10., 9.10. og 30.10. 2022 samt 22.1., 29.1., 5.2., 12.3., 19.3. og 26.3. 2023. 

Torsdagsdans: Første modul 6.10. til 1.12. 2022, andet modul 9.2. til 13.4.2023. 

Pas godt på jer selv derude og mød op til dans, dans, DANS. Hvis I ikke kan komme til træning, vil vi være 

taknemmelige for afbud til Sonja på 28 928 908/kasserer@herlevfolkedans.dk eller til Annette. 
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