
Den Danske Forenings årsberetning 2017 

Året 2017 har været et utroligt spændende og mangfoldigt år. Vi har ikke kun været beskæftiget med 

de gængse medlemsaktiviteter, men Den Danske Forening har formået at håndtere forskellige 

forespørgsler, som har rakt langt ud over det sædvanlige.  

Vi har assisteret i formidling af musikarrangementer, gymnastik-opvisning, efterskole besøg, 

kommunikationsled for vores ambassade i Bruxelles, generelle henvendelser fra fagorganisationer og 

danske skoler, samt deltaget aktivt i forbindelse med information omkring et veloverståede 

kommunevalg i efteråret. Med andre ord: Den Danske Forening i Luxembourg er blevet synlig på 

landkortet. 

Men lad mig komme tilbage til vores forenings-arrangementer. I har jo nok alle læst vores lille 2017 

summary i Postens januar nummer, men jeg vælger alligevel at knytte et par yderligere kommentarer.  

I januar forsøgte vi med et Luxembourgsk sprogkursus med henblik på, at dem, som ønskede 

Luxembourgsk statsborgerskab, kunne få en forsmag på det luxembourgske sprog. Kurserne var 

fordelt på et aftenhold, som foregik på skolen i Moutfort og et eftermiddagshold som blev afholdt i 

lokalerne i Flaxweiler. Begge kurser blev afsluttet i marts 2017. 

I februar fik vi henvendelse fra Randers Pigegarde, som bad os om hjælp til at etablere kontakt til 

forskellige spillesteder til brug for deres besøg i Luxembourg senere på året. 

Marts skulle indledes med et foredrag af Charlotte Sol-Farah Hansen, som desværre måtte aflyses i 

sidste øjeblik grundet manglende tilmeldinger. Fastelavnsfest er efterhånden blevet en tradition og vi 

gentog succesen igen i 2017. Arrangementet blev afholdt i de fine lokaler i Mensdorf og ca. 50 børn 

iklædt fantasifulde kostumer og endnu flere voksne mødte op til tøndeslagning og diverse lege. Et 

meget vellykket arrangement. Senere på måneden afholdte vi den årlige generalforsamling, hvor vi 

bød velkommen til et nyt medlem i bestyrelsen. I øvrigt blev generalforsamlingen afholdt på rekordtid 

styret med hård hånd.  

April lagde hårdt ud med Relais pour la Vie, hvor det var lykkedes - i fællesskab med Den Danske 

Kirke i Luxembourg - at etablere et hold på 30 deltagere, som deltog i et 24 timer løb. Blandt andet 

takket være vores årgang 2017 konfirmander, som tog den hårde tørn fra midnat til tidlig morgen, 

lykkedes det os at fuldføre. 

Maj bød på et fantastisk besøg af DGI verdensholdet, som igen præsenterede enkelte workshops og et 

imponerende show. Showet den 28. maj blev overværet af ca. 500 besøgende, hvor ikke kun 

gymnasterne svedte bravt. Dagen var nok en af de varmeste vi havde den måned. Bestyrelsen havde 

tidligere besluttet, at et eventuelt overskud skulle gå til foreningen ”Trisomie21” som hjælper folk 

med Downs syndrom. 

Juni bød på en hyggelig familietur i Parc Merveilleux, hvor vi i flot solskin kunne ønske vores lille 

lemur ”Viking” tillykke med fødselsdagen. Foreningen inviterede på kaffe, kage og gratis entre og 

ved frokosttid spiste vi vores medbragte mad i fællesskab. Ungerne fik en is senere på dagen og hen 

på eftermiddagen gik vi hver til sit efter en dejlig dag. 

Juli var måneden, hvor Randers Pigegarde skulle besøge Luxembourg, og det lykkedes foreningen at 

arrangere koncert muligheder på ”Place D’armes” og i Esch-sur-Sure i forbindelse med starten af 

Tour de France. Begge arrangementer forløb planmæssigt og foreningen fik efterfølgende en stor tak 

fra Randers pigegarde, som havde et fantastisk ophold. 

August tillod vi os at holde sommerferie og derfor var der ingen arrangementer. 

September bød på et foredrag med Erik Guldager, som meget levende fortalte om, hvordan det var at 

arbejde sammen med Kurt Vestergaard, kendt for Muhammed tegningerne. Erik Guldager har ejet et 



galleri og har tit udstillet tegninger fra Kurt. Vi fik historien om tegningernes opståen og vist 

eksempler på Kurts fantastiske streg. 

Oktober stod i Halloween’s tegn. Vi mødtes i ”Draculas hule”, hvor børn og voksne sirligt sad og skar 

græskar, som efterfølgende blev sat på række og dekoreret med lys inden i. Masser af (u)hyggelige 

ting var planlagt og både børn og voksne havde en uforglemmelig eftermiddag 

November var Stevns Idrætsefterskole på besøg i Luxembourg og selv med et meget begrænset 

deltagerantal lykkedes det os at give dem et godt indtryk af Luxembourg. Det viste sig senere, at 

besøget var en slags eksamensopgave, hvor præsentationsdelen var det afgørende for to af eleverne fra 

årgang 2017.  

Overskuddet fra DGI Verdensholdets opvisning tidligere på året, blev overrakt til Foreningen 

Trisomie 21 ved en særlig turneringsweekend i Basketballklubben Sparta. Checken blev, ledsaget af 

stort bifald, overrakt til en glad Trisomie21 forening. 

December måned er traditionel med afholdelse af foreningens juletræsfest. Flere og flere børn og 

voksne deltager til stor glæde for os, som lægger et stort arbejde i arrangementet. Vi dansede omkring 

juletræet med sang akkompagneret af de spillende julenisser. En rigtig god julestemning. Til sidt kom 

julemanden forbi og hilste på børnene, der naturligvis også fik en godtepose med på vejen. Dagen 

efter spillede vi Julebanko, hvor rigtig mange var mødt op. Numre blev råbt op. Der blev drukket 

kaffe, spist kager og hygget.  

Jeg fornemmer, at der stadig er interesse for at bibeholde Den Danske Forening i Luxembourg og 

derfor skal der lyde en tak til alle jer, som støtter op om vores arrangementer.  

Tak til alle jer som hjælper med at bage kager, hjælper til med oprydning, tager billeder, frivillige som 

bare hjælper, hvor der kan hjælpes. 

En tak til vores sponsorer som trofast støtter os hvert år - Scanshop, Dania og Silemma - og håber på 

fortsat samarbejde. 

 

Tak til alle vores annoncører. 

En tak til vores revisor Søren Toft, der med sit falkeblik sørger for, at regnskabet stemmer. 

En tak til vores spillende nisse Jan Stig Rasmussen, som kan sætte fut i fejemøget. 

En tak til vores bladudvalg, der slidsomt hver måned sørger for, at vi har et flot og præsentabelt 

medlemsblad. 

En stor tak til vores webmaster Per Sørensen, som med sved på panden har moderniseret vores 

hjemmeside og sørger for vedligeholdelsen af denne. 

Og ikke mindst en stor tak til hele bestyrelsen som ved, at selv et lille arrangement kræver megen 

planlægning, tilrettelæggelse og arbejdskraft. Uden jer havde vi ikke nogen forening. 

Med disse ord vil jeg slutte årsberetningen og ser frem til et nyt og spændende 2018. 

 

På vegne af den Danske Forening i Luxembourg a.s.b.l. 

Jan Lange   

Formand 

   

 


