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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Beretning om børne- og ungdomsarbejdet for sæsonen 2019-2020 

Herlev Folkedanserforening har fornøjelsen af to aktive og danseglade børne- og juniordansehold. 

Denne sæson har tilbudt 11 dansegange for holdene om søndagen, hvoraf de sidste to gange i foråret 

blev aflyst grundet COVID-19 - ligesom der er sket aflysninger eller udskydelser af andre ture i løbet 

af foråret og sommeren. 

I år har vi fået en ny danser på børneholdet for de fem- til ti-årige. Det er skønt med nye medlemmer.  

Der har været fast ti børn fordelt på de to hold med deres deltagende forældre, ældre søskende og 

bedsteforældre. Grundet COVID-19 blev sæsonen desværre ikke afsluttet med opvisning, som 

danserne ellers var i fuld gang med at øve til - som altid under kyndig vejledning af Annette Thomsen, 

til skøn og levende "forfra"-musik af Jørgen Hanskov.   

Efter sidste års sæsonafslutning deltog børne- og juniordanserne i maj 2019 i Det Sjællandske Børne- 

& Ungdomsstævne hos Ølstykke Folkedanserforening, med stor og flot opvisning i Jyllinge Centret - 

som samtidig holdt fødselsdag, og vi blev en del af dagen med et festligt indslag.  

I denne sæson har juniorholdet igen deltaget to gange i SMUTTEN-samarbejdets ture, hvor 

Midtlollandske Folkedansere var værter i oktober 2019 i Holeby og Tølløse Liegstouw forening var 

værter i januar 2020 nær Slagelse.  

På SMUTTEN-turen i januar var også børneholdets medlemmer med. Børne- og juniorholdene deltog 

hermed med stort fremmøde.  

Begge ture var en fornøjelse at være med på. Tak til Tommy som var hjælper og chauffør på turen til 

Lolland og tak til Senta og hendes to hjælpere, Lena og Katrine, som ligeledes også var chauffører på 

turen til Slagelse. Med jeres gode hjælp kunne børne- og juniordanserne deltage i turene. 

Planen var, at børne- og juniordanserne skulle have været til Det Sjællandske Børnestævne på Amager 

i maj 2020, med opvisning i Kastrup Lufthavn - igen med Senta ved roret.  

Efter sæsonafslutningen 2019/2020 var det desuden planen, at deltagere fra børne- og juniorholdene - 

med Senta i spidsen - tog til Barnlek 2020 i Sverige, for at mødes med mange andre børn og unge fra 

alle de nordiske lande. Herlev Folkedanserforenings børne- og juniorfolkedanseres deltagelse skulle 

have være t med som en del af SMUTTEN-samarbejdet, som juniorerne har deltaget i de sidste fire år.  

Lige nu ser vi frem til Barnlek 2023 i Mölnlycke i Sverige.  

I slutningen af oktober 2020 er vi klar til SMUTTEN igen. Vi får se hvad der praktisk kan lade sig 

gøre, når tiden nærmer sig. 

Nu ser vi frem til sæsonen 2020/2021 og håber, at vi også når alt det, vi ikke nåede her i foråret 2020. 

Herlev Folkedanserforening B & U, v/ turleder Senta og kontaktperson Linda 


