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Generalforsamling tirsdag d. 22. september 2020 

 

Beretning 

 

Generalforsamlingen bliver holdt senere i år, fordi vi måtte aflyse i foråret, da alt blev lukket ned i 

forbindelse med coronaens indtog i Danmark. Det er også på grund af den situation, at vi ønskede 

tilmelding til i aften, så vi kunne have de bedste muligheder for at overholde de restriktioner der er 

lige nu. Restriktioner/anbefalinger/vejledninger har hen over sommeren ændret sig, og det kan vi 

sikkert forvente, at de gør en rum tid endnu. Heldigvis har vi nu mulighed for at mødes, så i aften 

holder vi vores generalforsamling lidt forsinket. 

 

Pr. dags dato er der 81 medlemmer i foreningen. I efteråret 2019 har Sdr. Felding Kulturforening 

haft tre arrangementer, og i foråret 2020 har der været to arrangementer. Nogle er helt vores egne, 

andre har vi samarbejdet om med andre foreninger. 

 

4. oktober 2019 – caféaften 

1. november 2019 – børneteater 

6. november 2019 – Syng, Spis og Snak 

 

25. januar 2020 – højskoledag  

14. februar 2020 – caféaften 

 

Caféaften 

I efteråret var der 70 deltagere til caféaften. Denne gang havde vi Jens Sandager til at levere 

musikken. Vi havde en rigtig god aften, og Jens Sandager vil vi gerne engagere en anden gang igen. 

I foråret kom der 61 til caféaften, og denne gang var det Arnfred Hansen, som leverede musikken. 

Begge gange fik vi dejlig mad leveret fra Klods Hans. Caféaftenerne er altid hyggelige, så disse 

arrangementer vil vi gerne fastholde. Nu må vi se, hvordan det går med hensyn til 

coronasituationen. 

 

Børneteater 

Det er Kulturelt Samråd Herning, som arrangerer børneteaterfestival i Herning Kommune. 

Festivalen går over tre dage. Fredag er der forestillinger i omegnsbyerne heriblandt Sdr. Felding. 

Lørdag og søndag er der så et væld af forestillinger i Herning by. I Sdr. Felding har vi de første år 

haft to forestillinger fredag eftermiddag, og det har været godt besøgt. Men i 2019 valgte vi at nøjes 

med en forestilling, da vi var nødt til at flytte fra Kultursalen til Spejlsalen. Det viste sig, at antallet 

af publikum var ca. det samme til denne ene forestilling, som vi tidligere har haft ved to 

forestillinger. Derfor har vi valgt fremover kun at have en forestilling. Forestillingerne er gratis for 

publikum, og det koster heller ikke noget for vores forening, da Kulturelt Samråd står for 

økonomien. 

 

Syng, Spis og Snak 

107 personer var tilmeldt til Syng, Spis og Snak d. 6. november. Arrangementet var igen i 

samarbejde med Danske Seniorer i Sdr. Felding. Denne gang var det gruppen ”Muntre Toner” som 

stod for musik og sang inklusiv fællessang. Der blev også plads til en enkelt sving om ind i mellem 

sangene. Klods Hans leverede igen en dejlig hverdagsret, og vi havde en dejlig aften med højt 

humør. 
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Højskoledag 

Højskoledagen d. 25. januar 2020 arrangerede vi igen sammen med menighedsrådet og Indre 

Mission. Der var næsten 80 deltagere, som hørte Niels Ole Frederiksen fortælle om ”Da lagkagen 

faldt ned i lysekronen”, som var en fortælling med nedslag i samfundsudviklingen i både Danmark 

og uden for Danmark med udgangspunkt i Niels Oles egen livshistorie. Her i Sdr. Felding kender vi 

Niels Ole Frederiksen fra hans tid som forstander på Sdr. Felding Højskole, den nuværende 

efterskole. Efter frokosten, som bestod af smørrebrød leveret fra Klods Hans, blev vi underholdt af 

Lise og Jørn Esbjerg. De spillede og sang for os, og der var også plads til nogle fællessange. 

 

Udover arrangementer så var Sdr. Felding Kulturforening repræsenteret ved julemessen i Hallen i 

december 2019, og der var mange som købte medlemskort til det nye år. 

Desuden har vi i det forløbne år siden sidste generalforsamling haft 4 bestyrelsesmøder og diverse 

planlægningsmøder med andre foreninger til højskoledag og sangaften. 

 

Arrangementer til efteråret. 

Der er to punkter på programmet i efteråret. D. 7. oktober har vi fortælleaften, og d. 6. november er 

der børneteater. Med hensyn til caféaften og Syng, Spis og Snak afventer vi situationen med corona. 

Dans og sang er netop nogle aktiviteter, som frarådes, når man skal undgå smitte med coronavirus, 

så derfor kan vi desværre ikke lave den slags arrangementer. Vi håber på, at situationen ændrer sig i 

løbet af det kommende år. Måske der blandt medlemmerne er forslag til andre arrangementer vi kan 

forsøge os med? 

 

Vi forventer stadig at der bliver højskoledag d. 6. februar 2021. 


