
Sdr. Felding Kulturforening 
 

d. 20. marts 2018 

Beretning 

 

I 2017 har Sdr. Felding Kulturforening haft 87 medlemmer. 

 

I det forgangne år har der været afholdt: 

Inspirationsaften for kvinder d. 18. maj 2017 

Fortælleaften d. 15. september 2017 

Caféaften d. 13. oktober 2017 og d. 2. marts 2018 

Børneteater d. 3. november 2017 

Højskoledag d. 3. februar 2018 

Der har været afholdt bestyrelsesmøder seks gange 

Jeg har været med til repræsentantskabsmøde i Hallen to gange 

I december havde vi en stand til julemessen. 

 

Ved inspirationsaftenen for kvinder var der 89 betalende gæster. Der var mange fine stande og en flot 

modeopvisning fra MaGriff i Herning med lokale som model. 

Fortælleaftenen i september var i forbindelse med fortællefestival på Nr. Vosborg, som afholdes hvert år i 

september. Der kom ca. 30 for at høre fortælling af Lise Marie Seidelin Nedergaard og Hans Laurens. Det 

var en hyggelig aften, og vi vil gerne forsøge igen til efteråret. Kulturelt Samråd Herning gav et tilskud på 

3000 kr. til fortælleaftenen. 

Ved de to caféaftener fik vi dejlig mad fra Klods Hans. Der var godt 60 personer begge gange. I efteråret 

spillede Søren Bækgaard. Han havde sine to sønner med, og de spillede med på nogle af de første numre 

til dansen. Her i foråret var det Arnfred, som leverede musikken. Det er nogle hyggelige aftener, som vi 

gerne vil fortsætte med. Vi har dog en udfordring i at få flere af byens borgere til at deltage. 

Børneteaterfestival arrangeres hvert år af Kulturelt Samråd Herning. Vi har nu været med i to år. Denne 

gang kom der et sted mellem 70 og 80 for at se det. Der var to forestillinger, som var for to forskellige 

aldersgrupper. Vi forventer at være med igen til november. 

Efter flere års pause havde vi så her i februar højskoledag, som var arrangeret i samarbejde med Indre 

Mission i Sdr. Felding og Sdr. Felding Menighedsråd. Der var ca. 80 deltagere, som havde fornøjelsen af 

at høre foredraget ”Den falske krigshelt” af Poul Pilgaard Johnsen. Vi så også kortfilmen ”Helium” om en 

kræftsyg dreng. Om eftermiddagen underholdt Willy Egmose med musik og fortælling. Det er meningen, 

at vi har højskoledag igen til næste år i februar. 

 

Repræsentantskabsmødet i Hallen, Det Legende Hus, sidste år blev udskudt fra foråret til august måned 

på grund af noget med økonomien. I år blev det holdt i februar og er så kommet i rette gænge. Det lader 

til, at vi ikke får et bestyrelsesmedlem fra Hallens bestyrelse med i Kulturforeningens bestyrelse, som vi 

havde håbet på for at få et tættere samarbejde. Derfor er det meningen, at vi i dag skal vælge et ekstra 

medlem til bestyrelsen, så vi får de fem medlemmer, som vi ifølge vedtægterne skal have. 

 

Skiltet med navnet ”Kulturcenter” – arbejder vi på at få stillet op, og vi forventer også inden længe at 

komme til at bruge indgangen i den anden ende af salen. 

 

Ved julemessen var der mange, som købte medlemskort. 

 

Jeg også i år gerne rette en stor tak til alle, som har været behjælpelige med forskellige praktiske opgaver 

ved vores arrangementer i løbet af året. Det er dejligt med denne opbakning til foreningens arbejde. 


