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Formand:
Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning
Tlf 20714010
j-k-hansen@mail.dk
Kasserer:
John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400
Herning
Tlf. 97118541—60738720
Bjarne Kjærsgaard, Møllestedvej 2, 7430 Ikast
Tlf.: 97140118
Anette.kjaersgaard@mvb.net

Jens Thomsen, Børglumvej5 st.th., 7400 Herning
Tlf.: 32140553—20209779
jthomsendk@gmail.com
Jens Arne sand, Storåvej 38, 7400 Herning
Tlf.: 97126895—51500244
kesjas@youmail.dk
Mary Merrild, Fællestoften 20, Tjørring, 7400 Herning
Tlf,: 97268408—20623908
marymerrild@gmail.com

Ingelise Pedersen, Bellisvej 15, 7400 Herning
Tlf.:97129184—29403936
bellisvej15@gmail.com

Send dit indlæg til dansemyggen til Jytte. J-k-hansen@mail.dk

Huset
Salg af Anparter
Der er sat anparter til salg og er nogen interesseret, bedes i kontakte
folkedansehusets bestyrelse, der vil formidle handelen
Anette Kjærsgård

Sponsor

Da der har været en del debat i radionen angående at folk tror de støtter en
forening og så måske støtter en hel anden forening, gør vi opmærksom på at det
kun er kort der er meldt til gennem folkedanserforeningen der støtter os. Det er

Børnedans
Søndag d. 7 november arrangerede vi en eftermiddag, for alle børn og forældre,
det var en rigtig hyggelig eftermiddag så vi gentager succesen igen d. 30 januar
og 6 marts laver vi et fastelavns arrangement.
Så hvis i kender nogle så giv dem tilbudet det er fra kl. 14.00—16.00, der er
kaffe på kanden.
Birthe og Kirsten danser og leger med os, Birger og Erhardt spiller til.
Der er sat annonce i folkebladet, så vi håber virkelig der kommer nogle børn.
Bestyrelsen

Ragna Tang
Vi måtte desvære aflyse kurset da der kun var 12 par tilmeldt og økonomisk var
det for lidt. Vi prøver igen en anden gang.

Informationer
Oda Bakkestrøm fylder 75 år den 9 december
Salget af billetter til godterposer er startet.

Julekalendere:
Vi håber der er flere som vil bakke op om køb af kalender, da hver solgt
kalender giver 10 kr til foreningen. Vi har ca 50 tilbage.
Lodsedler: Så er det vist sidste udkald da vi har under 50 tilbage, det er ikke så
sjovt at sidde uden lodder, d. 16 december, hvor vi udtrækker alle de flotte

torsdag d. 16. december 2010 på
Bornholmsvej 8.
kl. 19.00 til ca. 22.00.
Aftenens program er følgende:
Legestue
Gløgg og æbleskiver
Kaffe og småkager
Udtrækning af de heldige vindere, der har købt af
foreningens julelodsedler
Legestue til knaldhamrende dygtige
spillemænd og ledere.
Alt dette til en pris på kun 40.00 kr.

Skrevet af Dora Kristensen
Jeg vil skrive om hvordan jeg har haft det med folkedansen. Nu går
jeg ca. 7 år tilbage. Jeg har altid syntes om folkedansen, lige fra
første gang jeg så en opvisning og har haft lyst til at gå med til det,
men manglede mod.
Da Herning anden gang blev kåret som årets by, så jeg jer give
opvisning i byen. Da opvisningen var forbi gik jeg hen til Jytte og
Knud og spurgte lidt ud om folkedansen og hvor undervisningen
foregik.
Jeg tænkte at jeg kun ville gå dette ene år, for så havde jeg lært
folkedans. Men jeg skulle gå hen og blive klogere, det var jo ikke så
nemt, som jeg troede og jeg var lige ved at give helt op. Nej tænkte
jeg, nu vil jeg prøve om jeg kan lære det, og så ellers bare hænge i.
Og nu står jeg her ,har danset i 7 år i Herning og 2 år i SilkeborgLysbro folkedanseforening. Og det fører så frem til hvordan det er
nede i Silkeborg-Lysbro. De har ca. 1 gang i måneden noget som
hedder ønskedans. Vi skriver bare på en seddel, hvilke danse vi
ønsker, men vi har ingen medlemsblad, som vi har i Herning, men vi
får også sedler ind så vi kan se, hvor der evt. er legestue osv. Og så
har vi juleafslutning inden jul, med noget godt at spise. Vi skal
bestille maden, ligesom vi skal til vores juletræsfest. Der er ikke
nogen fest mellem jul og nytår, da vi jo som skrevet, har haft den fest
inden jul. De har en udflugt om sommeren hvor vi har en grillfest.
Men ellers kan jeg ikke komme i tanker om der er mere forskel på
Silkeborg-Lysbro og Herning.
Jeg kan huske, da jeg begyndte i Silkeborg, at jeg tænkte jeg ville
meget hellere danse i Herning folkedanserforening.
Pludselig en aften i februar det første år, som jeg dansede i Silkeborg
gik det op for mig at jeg alligevel er glad for at danse i Silkeborg og
det gik op for mig, lige medens jeg gik over Langbroen til Hjejlen .
Sidste år, måske i sensommeren stødte jeg på et par spillemænd, som
sad nede ved hjejlehavnen og spillede. De skulle så spille for et
bryllup. Brudeparret og gæsterne skulle ud og sejle. Jeg har også
truffet et selskab, nede ved havnen. Det viste sig at være nogle
folkedansere der var på udflugt. Det var også sidst på sommeren,
forrige år. Jeg fik lov til at være med til at danse med dem. Det var
ligesom en slags minilegestue

Herning og Omegns Folkedanser Forening
og Snejbjerg Borgerforening inviterer til juletræsfest
Tirsdag d. 28. December 2010 i Snejbjerg hallen.
kl. 14.00-ca. 16.00 børnejuletræ med godteposer,
julemand og masser af danselege for børn og voksne.
Kaffe og kage kan købes.
Pris:
Entre voksne 10.00 kr.
Godteposer 25.00 kr. Billetter kan købes/bestilles hos bestyrelsen.
Tirsdag d. 28 dec. juletræsfest for voksne
på Bornholmsvej 8
Kl. 18.00 Spisning
Menu: ?
Dessert : risalamande
Pris: 135.00 kr. inkl. entre
Drikkevarer kan købes
Tilmelding til spisning senest 16. dec. til bestyrelsen.
Tilmeldingen er bindende
Ca. Kl. 20.00 – 23.30 Legestue
Entre 50.00 kr.

Arrangementer
16 December
28 December
3 Januar
30 januar
24 Februar
6 marts
Uge 7
19 Marts
31 april

Juleafslutning
Juletræ i Snejbjerghallen og på Bornholmsvej
Opstart efter jul
Familieftermiddag
Generalforsamling
Fastelavn sfest
Ferie
Opvisning
Fest sammen med karolinekoret

Hold

Ugedag

Leder

Spillemænd

Voksen fort.

mandag
Kl. 19.00—21.30

Jens Arne Sand

Kaj og Erhardt

Voksen beg./
fortsætter

Torsdag
kl. 19.00—21.30

Dorthe Hyldgård

Birger, Erhardt
Gerda og Jens Arne

Børn

Søndag

Kirsten og
Birthe Jørgensen

Birger og Jens Arne

Holdansvarlige
Mandag : Bjarne og Jens
Torsdag: John, Mary og IngeLise
Børn Jytte

