
Pr-lavets beretning for 2021-22 
Travlhed i privatlivet og covid 19-smitten har også i denne sæson holdt pr-aktiviteten på et 

minimum. 

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 2021 tilbød vi igen et forløb med gamle danse og traditioner til skolesøgende 

børn i Herlev. Denne gang havde vi delt aktiviteten op i to hold, hvor formiddagen mest var til 

stillesiddende, kreative sysler, mens eftermiddagen bød på dans og andre fysiske udfoldelser. Det 

fungerede fint, og nogle børn valgte at være med på begge hold for at få det hele med. Stor tak til 

vores trofaste og fantastiske hjælpere, især Lena, Tom og Helle, som mødte op hver dag, men 

også alle andre hjælpere, som kom med friske kræfter og inspiration. Foreningen fik en indtægt, 

der har medvirket 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 blev vist i biografen 16. juli til 15. oktober og ligger nu på vores hjemmeside, 

lige som den bliver brugt på fx sociale medier. Vi har ikke direkte kunnet aflæse en effekt af 

reklamen, men er sikre på, at flere mennesker nu er bevidste om, at man kan danse folkedans og 

baldans i Herlev. 

Igen i 2021 viste vi flaget ved Herlev Festuge, og som noget nyt deltog vi også i Skumring for 

børn, hvor vi lånte lokale på Herlev Bibliotek. Det var ikke noget tilløbsstykke, men vi fik da et 

nyt medlem. Øvrige tanker om alternativ rekruttering er ikke blevet gennemført, da der ikke har 

været tid og kræfter til dette. 

Baldanseholdet trænger til frisk blod, så vi søgte og fik kommunens udviklingspulje. Planen var, 

at vi ville kontakte de lokale kollegier og gymnasiet om at afholde 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. Vi kom så langt, at vi udsendte breve til målgruppen, men uden 

respons. Igen forhindrede manglen på tid og kræfter, at vi bed os fast, og da covid 19 igen lurede 

i horisonten, indstillede vi bestræbelserne og har nu udskudt planen til 2022, hvor vi forhåbentlig 

har mere mentalt overskud. 

Vores daghold for voksne har fået to nye medlemmer, og vi har tanker om en lidt anderledes pr-

strategi frem til efteråret 2022, så vi forhåbentlig får de yderligere to-tre deltagere, så holdet 

hviler i sig selv. 

Vi håber alt i alt, at den kommende sæson vil være mere aktiv, og input og ideer fra foreningens 

medlemmer er meget velkomne. Hvis nogen har lyst til at være med til at udføre ideerne, skal I 

også være hjerteligt velkomne. 
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