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Faaborg og Omegns Folkedansere siger tak 
 
Henning Storm, Faaborg, er efter 25 år som formand for Faaborg og omegns folkedansere 

udnævnt som æresmedlem af foreningen. Henning Storm er udnævnt til æresmedlem på 

baggrund af et langvarigt og engageret arbejde for folkedansen. Udnævnelsen skete ved 

foreningens generalforsamling d. 25. oktober 2010, hvor Henning Storm valgte at stoppe som 

formand for foreningen. Henning Storm blev valgt ind i bestyrelsen ved foreningens stiftende 

generalforsamling i 1974 og har i alt været medlem af bestyrelsen i 28 år.  

 

Der har gennem årene været mange udfordringer og for en del år siden var medlemstallet 

meget nedadgående. Henning Storm arbejdede sammen med flere af medlemmerne ihærdigt 

for foreningens fortsatte beståen, og i dag er medlemstallet på omkring 40, og der er altid 

omkring 4 kvadriller på en danseaften. Den store udfordring i foreningen er, som for de fleste 

andre folkedanserforeninger, at tiltrække unge dansere.  Gennemsnitsalderen for danserne i 

Faaborg og omegns folkedansere er ikke blandt den højeste sammenlignet med andre 

folkedanserforeninger, så det ser fornuftigt ud for foreningens fremtid.  

 

Henning Storm har med sin forankring i lokalmiljøet været med til at styrke foreningens 

netværk. Det har medvirket til, at der er etableret mange gode traditioner. Danserne deltager 

f.eks. i den årlige mølledag på Grubbe Mølle, dans på Prices Have Centeret, gensidigt besøg 

med fælles danseaften en gang hver sæson med Snave-danserne og julelegestue. Som noget 

nyt i sommeren 2010 stod Henning Storm for kontakt med Steensgaard, og her blev der 

danset til Familiedagen på Steensgaard, hvilket forhåbentlig også kan blive en tradition.  

Henning og Mona har igennem flere år lagt hus til den årlige julefest med Monas lækre 

traktement med fælles spisning, sang, dans og en enkelt lanciers. Julefesten er en tradition, 

der nu er flyttet til det gamle bibliotek i Faaborg, hvor det er lettere at huse 40 dansende 

medlemmer. Og vi samles naturligvis også til en årlig sommerfest, hvor Henning og Mona også 

flere gange har lagt hus og lade til.  

 



Faaborg og omegns folkedansere 
Henning Storm har udover at bidrage med en ihærdig arbejdsindsats været en ivrig 

folkedanser gennem alle årene. Mange kender Henning Storm fra deltagelse i legestuer, 

sommerstævne og landsstævne.  

Kamma Christensen, næstformand, valgte også at stoppe i bestyrelsen ved dette års 

generalforsamling. Kamma har deltaget engageret i bestyrelsesarbejdet gennem mange år. 

Kamma har været medlem af bestyrelsen siden 1994 og været næstformand siden 1999. 

Der skal lyde en stor tak fra foreningens dansere og bestyrelse for det store og uvurderlige 

frivillige arbejde, som både Henning og Kamma har ydet.  Som ny bestyrelse vil vi gøre vores 

bedste for at videreføre foreningen på bedste vis. Vi er glade for, at vi fortsat ser Henning og 

Kamma hver mandag, så vi kan drage nytte af deres mangeårige erfaring til glæde og gavn for 

alle medlemmer. Vi håber inderligt at fortsætte bestyrelsens arbejde for en forening med et 

hyggeligt samlingssted, hvor glæden ved og fællesskabet om folkedansen kan udfoldes.  

 

Ny formand for Faaborg og omegns folkedansere er Lene Udenby.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Faaborg og omegns folkedansere 
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