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Beretning sæson 2014 – 2015. 
 
Det er en stor glæde at kunne berette om sidste sæson på Enghaveskolen, som har været 
et godt år for Faaborg Folkedansere. Mange foreninger oplever et faldende medlemstal i 
disse år, vi har en meget stabil medlemsskare. 
For at tage lidt hul på den nye sæson, i disse nye lokaler på Kulturhuset Byskolen, er det 
rigtig rart at kunne byde tidligere medlemmer velkommen tilbage, og helt nye dansere 
velkommen til vores forening.  
 
Vi har haft nogle store arrangementer i årets løb og nogle få som vi desværre var nødt til 
at aflyse. 
 
I oktober havde vi planlagt et kursus i danse fra det Sydfynske Øhav, som vi aflyste pga. 
for få tilmeldte. 
 
Juleafslutningen blev en succes. Igen med dejlig mad fra Birgit og Bent og hyggelig 
julepynt fra vores ”blomsterbørn” Gerda og Gunnar. Tak for det. 
 
Julelegestuen i Åstrup Forsamlingshus tiltrak igen omkring 70 dansere og et fint lille 
orkester. Det var en rigtig hyggelig aften, som mange dansere fra andre foreninger roser 
meget pga. de mange sjove og lidt anderledes danse. Det er et stort skulderklap til Palle, 
som helt selv står for tilrettelæggelsen af legestuen. Tak Palle. 
 
I marts startede et nyt samarbejde med Bernstorffsminde Efterskole. Vi var inviterede til at 
danse sammen med eleverne, hvor Palle gav den total gas som instruktør for os alle 
sammen. 
Efterskoleeleverne gav en meget livsbekræftende opvisning og strålede af glæde over 
folkedansen. Vi er blevet enige om, at det er et samarbejde som skal fortsætte. Vi håber at 
eleverne på den måde får lidt indsigt i folkedansen ude i foreningerne og måske også kan 
bruge dansen i deres liv fremover. 
 
I marts var Faaborg Folkedansere også vært for Spillemandskredsens generalforsamling. 
Mange medlemmer hjalp med forplejning af de ca. 40 spillemænd og med at få det hele til 
at danse der ud af.  
Legestuen lørdag aften var godt besøgt, med dejlig musik og gode danse. 
Hele arrangementet blev meget rost af spillemændene, alle var meget tilfredse med vores 
forenings måde at imødekomme de forskelliges behov på. Tak for det alle sammen. 
 
Sæsonafslutningen arrangeret som ønskeaften, var igen en succes. Det er endnu en 
udfordring for Palle og musikerne, som har ganske kort tid til forberedelsen. Tak for at i 
tager udfordringen op, og giver danserne mulighed for at ønske en yndlingsdans. 
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I maj blev vi inviteret til at besøge Dorte og se Rododendron. Det var en rigtig god aften, 
hvor mange af medlemmerne fik mulighed for at møde hinanden til lidt hyggeligt samvær. 
Tak Dorte. 
 
I maj var vi en lille flok på Ærø til harmonikatræf. Det var en dejlig weekend med masser af 
god musik og en masse dans. Det er blevet en tradition i Faaborg Folkedansere, som er 
kommet for at blive. 
 
I juni havde vi arrangeret sommerfest, som desværre måtte aflyses pga. for lidt tilmeldte. 
Vi tror det skyldtes alle de mange tilbud indenfor folkedansen, som netop fandt sted i maj 
og juni. 
 
Vores venskabsforening fra Varde kunne ikke deltage i vores sommerfest, men kom dog 
alligevel til Fyn! Nemlig til Sommertæf i Stenstrup, hvor der var flere af os som fik mulighed 
for at hilse på og danse sammen med dem. 
 
I juli var vi en lille flok på fem dansere fra Faaborg Folkedansere til Nordlek i Viborg. Der 
var 2500 dansere fra alle de nordiske lande, hvoraf 150 var børn. Det var en stor oplevelse 
at se de forskellige landes opvisninger og ikke mindst børnenes fællesopvisning.  Så 
mange dansere i dragter er et festligt og farverigt skue. Det var også sjovt at deltage i 
landenes legestuer. Det kan stærkt anbefales. 
 
Faaborg Folkedansere har oplevet en stigende efterspørgsel på opvisninger i løbet af året. 
 
I december var vi ude at danse til Ruths 100 års fødselsdagsfest i Svanninge Sognegård . 
I maj dansede en kvadrille til Lysfest i Ø. Hæsinge. 
I juni var der to kvadriller på Kaleko Mølle og danse på Mølledagen. 
I september har der været dansere til høstfester på Prices Have Centeret og på 
Plejecentret Lykkevalg. 
 
Opvisningerne på kommunens plejehjem er naturligvis gratis, det gør høstfesterne lidt 
festligere og opleves som en stor glæde for de ældre borgere. 
Tak til alle jer som har deltaget i disse opvisninger, det er en god reklame for vores 
forening. 
 
Vi har også været så heldige at få en invitation fra Raklev folkedansere, som var på udflugt 
i det sydfynske. Vi dansede og spillede sammen med dem på Faldsled Vandrehjem i 
september. 
 
Vores forening er som bekendt tilsluttet Folkedans Fyn, det nye navn for 
Sammenslutningen af folkedansere på Fyn. I forbindelsen med de nye tider i Folkedans 
Fyn har vores forening været testforening til deres nye hjemmeside. Det er et arbejde som 
Bent og Helle har taget sig af og fortsat arbejder med. 
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Månedsbladet udkom sidste gang i maj 2015 og fremover vil arrangementerne i  
foreninger på Fyn kunne findes på linket på vores egen hjemmeside, og på opslagstavlen 
som jeg medbringer hver mandag aften. 
 
Faaborg Folkedansere har deltaget i mange legestuer og kurser rundt om i landet. Det er 
dejligt når der bliver bakket op om de forskellige arrangementer. Det er godt for 
folkedansen som helhed, og gør vores forening mere synlig rundt omkring – men det er 
ikke mindst sundt for os selv med den gode motion! 
 
Jeg vil gerne sige tak til danserne, spillemændene og Palle for den gode mødediciplin, den 
store danselyst og det gode humør. Tak for at i er gode til at danse med hinanden. 
 
Til slut en tak til bestyrelsesmedlemmerne for engageret, konstruktivt og fremsynet 
arbejde, som altid gør vores møder sjove og spændende. Tak fordi I aldrig er bange for at 
tage et ansvar.  
 
Mandag aften i Faaborg = folkedans.  
 
Dansende hilsener Lene 
 
 
 
 


