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Velkommen til sæson 2013 – 2014

August 2013

Sommeren går på hæld, og I har forhåbentlig nydt livet ude eller hjemme. Med efteråret begynder sæsonen,
og vi glæder os til at se jer igen – på dansehold, til fester eller andre arrangementer.
Bestyrelsen har hen over sommeren blandt andet vedtaget disse visioner:
 Alle i Herlev skal kende Herlev Folkedanserforening (HFF) som en stor og
aktiv forening.
 HFF er en forening, der binder sine medlemmer sammen på tværs af
generationer.
 HFF er et naturligt valg af fritidsaktivitet for alle aldersgrupper.
 HFF er en forening med en stærk foreningsånd, som nye medlemmer naturligt bliver en
del af.
 HFF har et stærkt netværk nationalt, internationalt, og tværkulturelt.
Vi håber, alle vores medlemmer kan bakke op om visionerne og vil hjælpe med, at de bliver
til virkelighed.

Nye lav/udvalg

En af vores ideer til at binde generationerne sammen og styrke foreningsånden er at nedsætte
nogle lav/udvalg, hvor aktive medlemmer såvel som støttemedlemmer på tværs af aldersgrupper kan deltage,
i det omfang man har tid og lyst. Bestyrelsen forestiller sig, at emnerne kunne være fx pr, scrapbog, børn,
unge, senior, husflid, jubilæum, bage, skovtur, festuge, legestue, kultur og internationale forbindelser.
Deltagelse er selvfølgelig helt frivillig, men bestyrelsen håber, at mange af jer vil synes om ideen.

Temadans, medlemsaftener og tyvstart

Igen i år arrangerer vi temadans, hvor alle er velkomne. I år gælder det Polka og vals den
9. og 16. september, Engelskdanse den 21. og 28. oktober samt Folkedanse til melodier
af kendte komponister den 25. november og 2. december. Temadans er inkluderet i
aktive medlemmers almindelige kontingent. Støttemedlemmer og ikkemedlemmer betaler 35 kr. pr.
aften. Se mere på www.herlevfolkedans.dk og tag gerne jeres venner med.
Desuden vil vi genoptage en gammel tradition for medlemsaftener, hvor alle medlemmer kan mødes for at
diskutere, lytte til kloge hoveder og hygge sig sammen. Første gang bliver mandag den 14. oktober 2013.
Sidst, men ikke mindst håber vi at se jer til tyvstart af sæsonen på Folkedansens Dag den 25. august og til
Herlev Festuge søndag den 31. august, hvor vi kl. 11 – 12 er på Herlev Bygade mellem gadekæret og kirken.
Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen = Morten, Erling, Andreas, Troels og Sonja
PS Referat fra generalforsamlingen i maj 2013 kan ses på www.herlevfolkedans.dk.
Foreningen kan også følges på Facebook.
Det praktiske
Voksenholdet begynder mandag den 2. september 2013 kl. 20.00. Husk at medbringe kaffe/te til første danseaften.
Derefter danser vi mandage fra kl. 20.00 til ca. 21.50.
Børnehold og juniorhold begynder søndag den 29. september 2013. Børneholdet for børn fra 4 år danser fra kl. 15.00,
mens Juniorholdet for de større børn fra 11 år danser fra kl. 16.00. Holdene danser 12 gange i løbet af sæsonen, og de
yngste skal selv medbringe en voksen til at danse med. Dansesøndage ses på X i kalender-siden og på
www.herlevfolkedans.dk.
Alle hold danser i lokalerne på Herlev Byskole, Afdeling Elv, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev. Der er adgang fra
skolegården nærmest Herlev Ringvej/Elverparken.
Støttemedlemmer er altid velkomne til at deltage i foreningens arrangementer.
Kontingent
Voksne
Unge 14 – 17 år
Unge over 17 år på SU eller lærlingeløn
Børnehold og Juniorhold
Første barn
Efterfølgende barn med samme adresse
Støttemedlemmer

1.050,- kr.
750,- kr.
800,- kr.
500,- kr.
250,- kr.
250,- kr.

Alle kontingenter inkluderer medlemskab af Landsforeningen
Danske Folkedansere.
Kontingentet bedes indbetalt senest den 7. oktober 2013 til
bankkonto med reg.nr. 5331 og konto 0 246 733.

OBS! NY BANKKONTO.
Angiv navn, hold og beløb for hver person ved betaling

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes

