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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 juni 2022 

Sæsonen som sådan er overstået, men forhåbentlig mødes vi til dans og sammenkomster i løbet af sommeren. 

Under alle omstændigheder ønskes alle en god sommer, og vi siger på gensyn til september.  

Siden sidst 

Tak til alle der deltog og hjalp ved vores afslutningslegestue 2. april. Selv om vi måtte 

undvære opvisningen, blev det en god fest med danselyst og god stemning. 

Også tak til de fremmødte på generalforsamlingerne, hvor det lykkedes at få bestyrelsen 

fuldtallig og vedtægtsændringsforslagene vedtaget. Nye vedtægter ligger på hjemmesiden 

og udsendes vedhæftet sammen med referatet fra generalforsamlingen. 

En stor del af vores børn og unge har deltaget i Det Sjællandske Børne- og Ungestævne på 

Stevns, og vi håber, I havde en god oplevelse med dans og hyggeligt samvær. 

Vi har desværre måttet opgive at gennemføre sommerferieaktiviteterne, da vi ikke kunne 

låne passende lokaler. 

Konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen har haft sit første møde og konstitueret sig med Andreas som næstformand og Morten P. og Mette 

som bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen valgte Sonja til formand og Ken til kasserer. Vær opmærksom 

på de ny mailadresser, som kan findes via hjemmesiden. 

Udvalg til praktiske opgaver 
Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at uddelegere flere praktiske opgaver til medlemmerne. Vi har 

drøftet dette og er kommet frem til, at vi meget gerne vil tage imod hjælp til at arrangere både åbne og interne 

fester. Første mulighed for dette er vores åbne legestue 24. september, hvor vi håber, at nogle af jer vil påtage 

sig at få den på skinner. Det kan være større opgaver som indkøb, borddækning og oprydning samt mindre som 

at brygge kaffe, hente nøgle og tage en bartjans.  

Andre opgaver kunne være at være tovholder på Månedens Legestue og dermed tage teten med at få os ud og 

hygge os med dans hos andre foreninger eller igen få gang i registreringen af vores dragtsamling.  

Giv gerne besked, hvis du kan og vil hjælpe. Vi kommer senere med mere specifikke forslag til, hvor vi kan 

bruge hjælp. 

Første årsmøde i Dans Danmark 
Sonja deltog 22. maj 2022 i Dans Danmarks første årsmøde. Jan Todsen blev valgt til ny formand, men forløbet 

derhen viste tydeligt, at fusioner ikke er så ligetil. Der var dog også vilje til at bygge broer, så forhåbentlig 

bliver det godt hen ad vejen. Den 20. juni forventes det nye medlemsblad Danseliv at lande i jeres mailbakker. 

Månedens legestue 
Vi anbefaler sommerdans i Fælledparken onsdag 6. juli 2022.  

Landsstævne i Aalborg 18. – 23. juli 2022 
Årets landsstævne foregår i det nordjyske. Der er åbent for tilmelding for hele ugen eller til enkelte dage. Se 

mere på https://aalborg2022.dk/.  

Herlev Festuge 3. september 2022 
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. 

Bestyrelsen 
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