
Herlev Folkedanserforening  

 www.herlevfolkedans.dk 

  Cvr-nummer 21 41 89 19 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Beretning 2017 - 2018 

Bestyrelsen ser således ud Morten LP formand, Susanne som sekretær, Sidsel har været en yderst aktiv og 

engageret B&U repræsentant. Sonja som kasserer, webmoster samt nyhedsbrevsskribent og Andreas som 

næstformand. Da Sidsel valgte at flytte til Jylland overtog Andreas B&U arbejdet. 

Bestyrelsen har i den forgangne sæson afholdt 8 møder, hvor vi foruden de praktiske og organisatorisk opgaver 

har arbejdet meget med foreningens synlighed i lokalområdet, hvilket er vigtigt, for at opfylde vores vision 

omkring udbredelse af kendskabet til foreningen. Vi har lagt bestyrelsesreferater på hjemmesiden, hvor i kan se 

hvad vi foretager os i bestyrelsen og følge lidt med. 

Sommerferieaktiviteter gennem kommunen, blev aflyst i år (2017) pga. for få tilmeldte. 

Vi har haft et hold ude til høstfest på Omsorgscentret Hjortespring i Herlev og give en opvisning for beboere og 

ansatte – det var en succes og beboere og ansatte nød det meget. 

Vi har, på en foreningsaften, haft besøg af en hjertestarter med tilhørende hjertestarterkursus. 

Igen i år har vi været ramt af nogle yderst aktive børn, hvilket jeg er sikker på at Andreas kommer ind på senere. 

Vores dragter, nogle af dem i hvert fald, har været udlejet i år, til et firmaarrangement. Da vi modtag dem efter 

endt udlejning er vi gået i gang med få dragterne sat i system – hvilket Susanne kommer ind på senere. 

Igen i 2017 deltog vi i Herlev Festuge. Børn og barnlige sjæle havde mulighed for at lege gamle lege af den 

slags, der blev brugt for mange år siden. Vores placering på det grønne stykke foran kirken, viste sig igen i år, at 

være rigtig god. Alle, der gik fra bymidten til teltene i Bygaden, kom forbi vores bod, og det gav mange besøg. 

Selvom det ikke har givet afkast i form af flere dansere på børneholdet, havde vi en god fornemmelse af 

arrangementet, hvor vi i hvert fald fik gjort opmærksom på os selv.  

Vi har i denne sæson haft 4 hold; to familiehold, et voksenhold og et baldansehold. Baldanseholdet ligger stabilt  

med 2 kvadriller (og så et par par mere) næsten ligesom sidste sæson. Familiehold et har med hjælp været 1 

kvadrille (med hjælp fra søskende). Familiehold to har været klar med et snit på 2 kvadriller (med hjælp fra de 

voksne (forældre og lignende)). Voksenholdet har vi haft et gennemsnit på 2½ kvadrille pr.gang. Men nogle 

gange været højere oppe. Det har været et helt fantastisk år. Men vi vil altid gerne være flere. 

Efterårslegestuen havde i år (2017) 53 voksne deltagere og 6 børn. Der var så vidt jeg husker ikke mange 

deltagere udefra og fra egne rækker kunne vi også godt have ønsket at se flere, så vi kunne prøve at få en 

velbesøgt efterårslegestue også. 

Juletræsfesten varmede vores foreningshjerter ved at være velbesøgt (61 betalende), så der var trængsel omkring 

træet og der blev danset og hygget resten af aftenen. 

Forårsfesten med fællesspisning var også velbesøgt og ligeledes med høj hyggefaktor og besøg fra vores 

svenske venner og andre særligt indbudte i forbindelse med Anettes 50 års jubilæum. Der blev udvist stor 

danselyst både fra vore egne dansere, vores svenske venner og gæster udefra. 
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Sæsonens sidste større arrangement var vores afslutnings-/opvisningslegestue lørdag d. 14. april. Og denne gang 

havde vi dansere med fra 4 hold. Baldanseholdet, familiehold (1 & 2) og voksenholdet lavede en flot 

koreograferet opvisning. 

Der var 36 tilskuere som valgte at blive til legestuen, mens 10 – 15 tilskuere valgte at gå efter den gratis 

opvisning, hvilket nok var en smule skuffende. På trods af det var der dansegulvet godt besøgt efterfølgende, en 

helt kanon aften. 

Vi har mistet 2 af vores ældre medlemmer Gerda og Peter – æret være deres minde. 

 

Igen i år var vi inviteret til Majfest hos vores venner i Volkstanz-kreiz Halle. Vi har desværre måttet melde fra, 

da det falder almindelig hverdag. Vi håber dog på at det vil lykkes igen at være med. 

Vi startede sæsonen, før den var begyndt, med at sende en delegation til Salzburg. Vores østrigske 

venskabsforening havde inviteret til 55 års jubilæum i Salzburg. Vi stillede med et hold på 8 deltagere samt en 

spillemand. Det var en stor succes med meget dans og socialt samvær. 

Tak for en god og aktiv sæson og en ekstra tak til alle, der har stillet op med en hjælpende hånd eller kage – når 

det har været nødvendigt. 

 

 

 


