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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Nyhedsbrev september 2022 

Vi indledte sæsonen med at deltage i Herlev Festuge, hvor vi fik talt med mange børn og voksne. Mange tak til 

alle jer, der støttede op som hjælpere og dansere. Desværre fik det ikke nye medlemmer til at vælte ind til sæ-

sonstart, hvor fremmødet indtil videre har været sparsomt. Vi glæder os til, at alle er blevet raske og friske, så vi 

kan fylde dansegulvet lidt bedre ud.  

Også tak til Bent for at vikariere om mandagen, mens René er sygemeldt. Vi håber, at René snart er klar til at 

komme og spille med. 

Legestue 24. september kl. 19 - 23 
I sidste nyhedsbrev opfordrede vi jer til at melde ind på opgaver til legestuen, og vi siger tak til de tre, som har 

stillet sig til rådighed. Vi kan godt bruge endnu en kage eller to samt lidt flere til at bære ind og stille op. 

Det allervigtigste er dog, at I kommer og deltager. Det er sjovest, hvis vi er mange, og udover folkedans vil der 

måske være en lille baldans. 

Sæsonstart for torsdagsholdet 6. oktober 
Vores daghold for voksne mødes igen i Hjortespring Foreningshus torsdag den 6. oktober kl. 11.30 til 13.00, og 

der er åbent hus både 6. og 13. oktober. Vi glæder os til hyggeligt samvær og danseglade mennesker.  

De øvrige hold er i gang, men der er rigelig plads til flere, så kender du nogen, der kunne være interesseret, må du 

hjerteligt gerne sende dem i vores retning. Opslag for holdene kan hentes og deles fra www.herlevfolkedans.dk. 

Kontingent for den kommende sæson 
Den 6. oktober 2022 er sat som frist for betaling af kontingent. Satser og betalingsmuligheder fremgår af 

hjemmesiden og er vedhæftet denne mail.  

Bemærk, at hvis du er medlem af Dans Danmark gennem en anden forening, kan du fratrække det personlige 

medlemskontingent på 75 kr. i kontingentet. Danser du på flere af vores hold, skal du kun betale landsforenings-

kontingentet på i alt 100 kr. for et af holdene og kan fratrække det på de øvrige. Spørg Sonja, hvis du er i tvivl. 

Danmarks Motionsuge 9. -16. oktober 2022 
Igen i år har vi meldt os til Danmarks Motionsuge i uge 41. Vi har åbent hus på vores helt almindelige danse-

tider og håber, vores medlemmer vil prioritere at møde op, så vi tager os ud fra vores bedste side. Kom gerne 

på besøg på de andre hold, støttemedlemmer er også hjerteligt velkomne. 

Kulturnatten 14. oktober 2022 
Fredag 14. oktober er vi med til at arrangere folkedans til Kulturnat København. Det sker på Sankt Johannes 

Gården, Blegdamsvej 1 B, København N kl. 18 -24. De to første timer er målrettet børn.  

Vi skal bruge hjælpere til fx at tjekke kulturpas i døren, sørge for vand til danserne og gerne danse med, så ny-

dansere bliver støttet bedst muligt. Meld dig til Sonja, hvis du vil hjælpe. 

Virtuelt medlemsmøde i Dans Danmark 
27. oktober afholder Dans Danmark igen virtuelt medlemsmøde. Invitationen kommer på hjemmesiden.  

Månedens legestuer 
Vi anbefaler vores egen legestue den 24. september 2022. 29 oktober anbefaler vi Den lille Vendelbos legestue.  

I december er det selvfølgelig vores egen julefest 17. december, hvor vi håber at se alle medlemmer med 

familier til en hyggelig og traditionsrig aften. 

Privatlivspolitik 
Vi har opdateret privatlivspolitikken. Det meste er konsekvensrettelser pga. formandsskifte og overgang til 

Dans Danmark, men vi har også præciseret, at vi kan få brug for cpr-numre med henblik på tilskud fra kom-

munen, og at vi gemmer kontaktoplysninger til brug for kontakt ved fx sæsonstart. 

Vi glæder os til at se jer alle til hverdag og fest. 
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