
Pr-lavets beretning for 2020-21 
I den forløbne sæson har coronapandemien betydet, at pr-aktiviteten har været holdt på et 

minimum, da vi på grund af restriktionerne ikke måtte forsamles. 

Foreningens hjemmeside www.herlevfolkedans.dk er blevet vedligeholdt og forsøgt holdt ajour, 

ligesom facebookgruppen på https://www.facebook.com/groups/Herlev.Folkedanserforening og 

vores nyhedsbreve har været brugt til at kommunikere med medlemmerne. 

I sommerferien 2020 tilbød vi igen et forløb med gamle danse og traditioner til skolesøgende 

børn i Herlev. Pandemien betød, at mange holdt ferie hjemme, så vi havde fuldt hus. Takket være 

vores fantastiske hjælpere lykkedes det at gennemføre på trods af benspænd som afstand, 

afspritning og ekstra remedier for at undgå smittespredning. Stor tak til især Lena, Tom, Senta, 

Silje og Helle som alle mødte op stort set hver dag, men også alle andre hjælpere, som kom med 

friske kræfter og inspiration. Foreningen fik en indtægt, der medvirker til at holde vores 

børnehold i gang..  

I efteråret 2020 søgte vi knap 25.000 kr. fra DIF's og DGI's foreningspulje med henblik på at 

producere og vise en 12 sekunder kort biografreklame i BIG Bio Herlev tre måneder i sommeren 

2021. Reklamen er netop færdigproduceret og vil blive vist 16. juli til 15. oktober. Vi er meget 

spændte på, om vi får flere medlemmer ved dette initiativ. Reklamen er vores og kan derfor også 

vises på sociale medier og andre steder, hvor det passer ind. Tak til alle, der har givet os lov til at 

bruge billedmateriale, og til Skævingekvartetten for at stille underlægsmusik til rådighed. 

Med hensyn til rekruttering til børne- og juniorhold har vi igen i år tilmeldt os sommerferieaktivi-

teterne, Herlev Festuge og Skumring for børn, så vi bliver synlige som et tilbud. Desuden brygger 

vi på et koncept, hvor vi vil forsøge at skabe et samarbejde med indskolingen på i første omgang 

en af de lokale skoler. Vi overvejer også at skabe flere pop up-aktiviteter, men har endnu ikke 

noget konkret. 

Baldanseholdet trænger til revitalisering, så vi har søgt kommunens udviklingspulje. Hvis vi får 

tilsagn, vil vi samarbejde med de lokale kollegier og gymnasiet om to-tre baller i efteråret 2021, 

så vi kan vise de lokale unge, at baldans er andet og mere end les lanciers, og forhåbentlig 

rekruttere flere medlemmer til holdet. 

Med hensyn til vores daghold for voksne håber vi, at vi kan bruge biografreklamen som løfte-

stang til at synliggøre holdet, så vi kommer i gang igen fra efteråret. 

Kort sagt har vi brugt den stille sæson til at tænke tanker og se lidt ud i fremtiden, men flere input 

og ideer er meget velkomne. Hvis nogen har lyst til at være med i lavet, skal I være hjerteligt 

velkomne. 
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