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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Nyhedsbrev august 2022 

Sommeren er forbi, og den nærmest fløj af sted – det betyder, at vi snart skal mødes til dans igen, og vi glæder 

os til at se jer alle – og gerne nogle flere. 

Herlev Festuge 3. september 2022 – vil du hjælpe 

Vi deltager igen i år med lege og danse, når Herlev fester i uge 35, dog nøjes vi med at 

deltage lørdag den 3. september.  

Dansescenen står klar til os kl. 11.30 og 13. Annette har allerede kontaktet danserne, så to 

kvadriller med dansere i alle aldre danser ”legestuedans” uden dragter. 

Men så er der jo alt det andet, hvor vi behøver jeres hjælp i en halv time, en time eller hele 

dagen. Se opgaverne i vedhæftede fil og giv senest 31. august besked om, hvor og hvornår 

du kan hjælpe.  

Sæsonstarter 
Nu er vi klar til at begynde sæsonen! Forhåbentlig ser vi alle medlemmer igen og meget gerne 

også flere nye. Og så gider vi i øvrigt ikke al det der smitte og begrænsninger i år, men 

håndspritten bliver vores tro følgesvend.  

Aftenholdet for voksne begynder mandag den 5. september. Vi holder en længere pause midtvejs, så nye får 

pusten, og alle får lejlighed til at snakke med hinanden. 

Børneholdet for seks- til 11-årige begynder søndag den 11. september. Bemærk at dansetiden er ændret lidt, så det 

nu er kl. 14.00 til 14.45. 

Juniorholdet for 12 år og opefter begynder også søndag den 11. september. Her er dansetiden kl. 15.00 til 15.50. 

Baldanseholdet går søndag den 11. september kl. 16.00 til 17.30 i lag med den ”ny” dans Prairie Queen 

Quadrilles, på dansk Landets Dronning, som omkring år 1900 var den mest populære kvadrilledans i Amerika. Det 

lyder lovende, og vi håber på talstærkt fremmøde. 

Dagholdet for voksne mødes igen torsdag den 6. oktober kl. 11.30 til 13.00. Vi glæder os til hyggeligt samvær og 

forhåbentlig mange danseglade mennesker. 

Reklame for åbent hus til alle sæsonstarter er vedhæftet, giv den gerne til alle interesserede. Opslag for de enkelte 

hold kan hentes og deles fra www.herlevfolkedans.dk. 

Legestue 24. september kl. 19 
Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at uddelegere flere praktiske opgaver til medlemmerne. Bestyr-

elsen er derfor i gang med at pinde vores arrangementer ud i overskuelige bidder. Ud over ovennævnte festuge 

har vi brug for hjælp til at gennemføre vores legestue 24. september. Kig på opgaverne og fortæl, hvornår du 

kan og vil hjælpe. 

Virtuelle møder i Dans Danmark 
Den 7. september afholder Dans Danmark igen virtuelt medlemsmøde kl. 20-22. Se mere her.  

Månedens legestue 
Vi anbefaler vores egen legestue den 24. september 2022.  

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. 

På snarligt gensyn og pas godt på jer selv 

Bestyrelsen 

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. 
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