Årsberetning for Den Danske Forening 2016
Den Danske forening har igen i 2016 været aktive på mange forskellige fronter, som man kunne læse i januar
udgaven af Posten. Baseret på vores forskellige aktiviteter og medlemmernes opbakning til disse, kan vi konstatere,
at vi stadig har vores berettigelse som forening i Luxembourg.
Vi har nogle traditionelle arrangementer såsom Banko, som blev afholdt 3 gange i løbet af 2016 (påskebanko i marts,
efterårsbanko i oktober samt julebanko i december). Fastelavn og juletræsfest er ligeledes på vores faste repertoire,
og jeg vil i den forbindelse nævne, at det er alt afgørende for at afholde sådanne arrangementer, at vi får opbakning
af foreningens medlemmer. Uden deltagelse vil arrangementer blive aflyst, men det bliver ikke Den Danske Forening
som aflyser julen.
I marts var Den Danske Forening igen repræsenteret på migrationsfestivalen, hvor sild med snaps og kaffe med kage
stod på menuen. Senere på måneden afholdtes den årlige general forsamling, hvor vi fik et frisk pust og kunne byde
3 nye medlemmer velkommen i bestyrelsen.
Juni bød på ”Cuisine de Monde”, hvor der blev serveret hønsesalat i ananasringe og rødgrød med fløde. Til stor
tilfredshed for de mange besøgende.
Film festival var ligeledes på programmet. Mange af vores medlemmer mødte med højt humør iklædt rødt og hvidt
for at overvære filmen ”EM 92”, en fantastisk oplevelse.
Som noget nyt stod foreningen sidste år fadder til en lille rød Vari, der til daglig bor i Parc Merveilleux i Bettembourg.
Det blev fejret med en familiedag i parken, hvor vi navngav den lille abe. Lemuren blev behørigt døbt med cremant,
kaffe og kage og fik navnet ”Viking”. Dagen blev afsluttet med en fælles frokost.
I oktober stod der Halloweenfest på programmet. Konceptet var, at vi i fællesskab skulle skære græskarlamper i
hyggelige og uhyggelige mønstre. Resten af eftermiddagen bød på lege for hele familien, musik og dans samt masser
af uhyggelige kager.
November bød på vinsmagning hos en af de største importører af sydafrikansk vin i Luxembourg. Nadine Pyter delte
entusiastisk ud af sin viden, krydret med små anekdoter fra hendes egen tid i Sydafrika og besøg på de forskellige
vingårde.
I december afholdtes vore faste traditionelle arrangementer Juletræsfest og banko, som før omtalt i beretningen.
I begyndelsen af 2017 lancerede foreningen atter et helt nyt tiltag. Vi lagde ud med et sprogkursus i luxembourgsk.
Kurset skulle primært henvende sig til danskere, som gik med tanker om at få adgang til at opnå luxembourgsk
statsborgerskab. Foreningen fik i samarbejde med Tina Møller, som er autoriseret luxembourgsk sproglærer,
etableret et eftermiddags- og et aftenkursus. Begge kurser er afsluttede med succes og foreningen planlægger at
fortsætte denne aktivitet i efteråret 2017.
Et besøg hos Air-Rescue var også på programmet i januar. Alle besøgende, efter behørig check-in, blev budt
velkommen og samtlige deltagere fik en god oplevelse. Vi blev vist rundt i de nye lokaler, fik information om AirRescue’s aktiviteter og et nærmere kig på deres materiel.
I løbet af dette forår har vi igen afholdt fastelavns fest, vist nok med rekord deltagelse. Der var mere end 50 børn og
ligeså mange voksne. I hvert fald havde samtlige deltagere en hyggelig dag med masser af udklædning,
tøndeslagning (også for de voksne) samt forskellige børne- og voksen lege.

Vi har desværre et par gange i løbet af 2016 måttet aflyse enkelte arrangementer på grund af manglende deltagelse,
konsekvensen ville ellers have været, at vi ikke ville kunne få budgettet til at hænge sammen. Alle arangementer
kræver megen planlægning, tilrettelæggelse og arbejdskraft. Derfor vil jeg gerne benytte mig af lejligheden af at
takke hele bestyrelsen for det enorme arbejde og engagement I har lagt for dagen.

En tak skal ligeledes tildeles vores redaktions gruppe inklusiv Per Sørensen, som på trods at, at vi har skiftet trykkeri,
har formået at opretholde den høje standard i trykning samt opsætning af ”Posten”. Et blad, vi som forening kan
være meget stolte af. Vi opfordrer stadig vores medlemmer til at bidrage med artikler samt nyttig information.
Per Sørensen har ligeledes været drivkraften i udvikling og optimering af vores hjemmeside, og brugt adskellige
timer sammen med forskellige bestyrelsesmedlemmer. En stor tak til dem alle.
En tak til vore ”Spillemand” Jan Stig Rasmussen, som med sin teknik og smukke sangstemme får skabt en rigtig
julestemning.
Søren Toft skal ligeledes have en tak for, at han igen iår har ulejliget sig med at revidere foreningens regnskab.
En stor tak til samtlige frivillige hjælpere, som troligt stiller sig til rådighed når der skal bages, organiseres, tages
billeder, reserveres lokaler samt giver en hjælpende hånd under, og ved oprydning efter, vores arrangementer.
En tak til vores faste sponsorer ”Dania” og ”Scan Shop” med håbet om fortsat samarbejde.
Til sidst en tak til vores medlemmer, som fortsat bakker op omkring foreningens eksistens og virke.
Med disse ord vil jeg slutte årsberetningen og ser frem til et nyt og spændende foreningsår.
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