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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Beretning 2013 - 2014 

Ved generalforsamlingen i 2013 havde Nina Bodin og Søster Larsen valgt at træde tilbage. Sonja G. 

Nielsen blev valgt til ny kasserer og Troels Mortensen til nyt bestyrelsesmedlem.  

Vi har i den forløbne sæson afholdt ni bestyrelsesmøder, hvor vi har drøftet foreningen og dens fremtid 

og er kommet frem til, at vi skal være mere synlige. Vi begyndte med at vedtage fem visioner, som vi 

arbejder hen mod at opfylde: 

 Alle i Herlev skal kende Herlev Folkedanserforening (HFF) som en stor og aktiv forening.  

 HFF 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. 

Internt opfordrede vi herefter medlemmerne til at melde sig til forskellige lav, som kunne hjælpe i 

arbejdet. Tak til jer, der har meldt jer til dette.  

Desuden bestræber vi os på at forbedre information og kommunikation ved hver måned at udsende et 

nyhedsbrev og desuden arrangere temaaftener på mandagene i skolernes efterårs- og vinterferie. 

Et tredje tiltag er Månedens Legestue, hvor vi blandt andet har besøgt Brønshøj, Herlev Spillefolk og 

Amager. 

Eksternt har vi sendt pressemeddelelser og indrykket annoncer i Herlev Bladet, opsat opslag rundt 

omkring i Herlev og tastet sæsonstart og arrangementer i Herlev kommunes elektroniske kalender.  

Den 15. juni 2013 holdt vi en hyggelig grillaften her på skolen. Grundet kraftig regn blev festen rykket 

fra atriumgården og ind i danselokalet, der i al hast blev pyntet med kulørte lamper. Vi fik samlet 23 

glade mennesker. 

Også i 2013 deltog vi i Herlev Festuge med fællesdans med publikum. Det var hyggeligt, og vi fik 

uddelt en del brochurer, men har tilsyneladende ikke fået nye medlemmer på den konto. Vi planlægger 

derfor en anden slags arrangement med "udklædning" og fotografering i dragter. 

Andreas arrangerede igen en foreningsskovtur til Frilandsmuseet på Folkedansens Dag, tak for det. 

Ved sæsonstart i september var voksenholdet omkring tre kvadriller til mandagstræningerne. Henover 

sæsonen blev fremmødet som vanligt lidt mindre, på trods af at vi faktisk fik fire nye medlemmer 

omkring nytår. Vi ved godt, at sygdom, uddannelse og flytning har forhindret nogle i at komme til 

dans, men undrer os over, hvorfor færre dukker op sidst på sæsonen. Vi hører gerne forslag til 

forbedringer, hvis vi kan rette op på noget.  

De tre gange to temaaftener gav god motion til lattermusklerne, hvor især engelskdansene var en 

spændende udfordring. 

Det blev kun til et enkelt familie-/børnehold i år, men det vil Troels fortælle mere om.  

Da familie-/børnehold 2 ikke blev til noget, foreslog Annette, at vi brugte tiden til et kursus i baldanse. 

I al hast fik vi arrangeret dette over otte søndage, hvor vi lærte Columbian Quadrilles og Cotillon 
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Quadrille. Vi gentager kurserne med andre baldanse i fokus i næste sæson, hvor vi håber, at endnu 

flere vil komme og få nogle sjove timer med en lidt anden dansegenre.  

Fintællingen ved sæsonens udgang viser 35 aktive medlemmer, 28 støttemedlemmer og 12 børn. I 

november måtte vi desværre sige farvel til et af vores fire æresmedlemmer, Lilli, som var medlem af 

foreningen i mere end 50 år.  

I sæson 2013-14 har vi afholdt fire fester/legestuer. Efterårslegestuen i oktober var hyggelig, men 

tiltrak kun godt og vel 50 gæster. Cirka samme antal deltog i vores interne og meget hyggelige jule- og 

forårsfester, mens opvisningslegestuen nåede op på cirka 80 deltagere. Selv om flere gæster havde 

været rart, var det hyggelige aftener med god stemning og stor danselyst. Den nye tradition med 

natmad i foreningslokalet efter legestuerne har været en stor succes. 

I løbet af året har vi også talt om næste sæson, der kommer til at stå i foreningens 60 års jubilæums 

tegn. Det vil jubilæumslavet fortælle mere om senere. 

Hen mod slutningen af sæsonen fik formandsfrue Ninna konstateret brystcancer, så bestyrelsen har 

bevilget formand Morten orlov til at koncentrere sig om familien, indtil Ninna er på toppen igen. 

Kort om den nærmeste fremtid inden sæsonstart: Skovturslavet ved Andreas, Sanne og Sidsel 

arrangerer en skovtur til Dyrehaven den 18. maj. Landsstævnet afholdes i Frederikshavn og en lille 

gruppe fra Herlev deltager. Vi deltager i Herlev Festuge lørdag den 30. august, og hvis Folkedansens 

Dag bliver til noget, tager vi selvfølgelig på Frilandsmuseet den 31. august.  

Til sidst vil jeg blot sige tak til alle foreningens medlemmer, unge som gamle, der alle er med til at 

holde liv i vores gamle kulturarv og gøre Herlev Folkedanserforening til et rigtig hyggeligt sted at 

mødes.  

Tak! 


