DEN DANSKE FORENING I LUXEMBOURG A.S.B.L.
Årsberetning 2021
Jeg vil starte med at byde medlemmer og bestyrelse velkommen til dette års
generalforsamling i Den Danske Forening. For første gang i lang tid er det
endelig muligt, da coronaen tilsyneladende er ved at miste sit greb i
befolkningen. Så velkommen!
Som i mange andre foreninger var en del af år 2021 aflysninger. Bestyrelsen
trodsede pandemien og arbejdede benhårdt på at holde ” gang i hjulene”. Ideer
og planlægning af forskellige arrangementer var et fast punkt på vores
månedlige bestyrelsesmøder. Vi har trods alt gennemført enkelte arrangementer og haft succes med at arbejde sammen med Den Danske Kirke. Jeg håber
på flere arrangementer, hvor foreningen og kirken kan arbejde sammen.
I 2021 havde vi en mindre nedgang i antallet af medlemmer, hvilket nok
skyldtes, at mange vendte hjemad for at være tættere på familie, børn og
børnebørn. Foreningens tilbud er væsentligt anderledes nu, end for år tilbage
og vi prøver at finde på nye tiltag for at få landets nyankomne i tale. Vi må
ikke glemme, at foreningens formål er at holde danske traditioner i hævd.
Til jer medlemmer, som fortsat støtter op omkring foreningen vil jeg sige tak,
uden jer ville det være slut med forening. Jeg er glad for, at I har udvist
tålmodighed og forståelse, selvom vi adskillige gange har måttet aflyse i sidste
sekund. Til dem af jer, som har forladt landet af forskellige årsager, ønsker jeg
rigtig ’god vind’ og held og lykke.
Og husk lige, at man godt kan være medlem af foreningen, selvom man bor i
Danmark.
Der var også arrangementer, vi kunne afholde:
Relais Pour la Vie. Siden starten har Ambassaden, kirken og foreningen
samarbejdet om Relais pour la Vie. Ambassaden lukkede som bekendt her i
Luxembourg, men forening og kirken fortsatte samarbejdet. I 2021 blev
konceptet ændret til et udendørsarrangement. - igen på grund af Corona. Der
blev løbet, gået og cyklet af 78 deltager, som tilsammen tilbagelagde
adskillige kilometer. Og med deltagergebyr og donationer blev der samlet
€ 1170 ind til Fondation Cancer, hvilket må siges at være et flot resultat.
Tak for det!

En stor tak skal hermed også rettes til Core Capital, som sponserede Hoodies
til alle deltagere.
Foreningens ordinære generalforsamling i marts. Luxembourgs Covid
restriktioner, som blandt andet indeholdte et forsamlingsloft, udsatte det
planlagte møde i marts måned.
Mødet blev gennemført på et væsentlig senere tidspunkt end normalt. Syv
deltagere var mødt op, hvoraf to af dem ikke var i bestyrelsen. En som blev
valgt som ordstyrer og en blev valgt ind i bestyrelsen.
Per Pallesen foredrag. Den Danske Forening blev tidligere på året kontaktet
af Poul Bjerregård fra Bruxelles som spurgte om vi var interesseret i et
kombineret besøg af Per Pallesen. Han skulle optræde i Bruxelles og ville
gerne lægge vejen forbi Luxembourg. Han optrådte med et "one man" show
hvor han fortalte om sit liv og virke. Vi accepterede og Per Pallesen gav os en
fantastisk underholdende aften, hvor 60 medlemmer var mødt op.
Halloween. Foreningen kontaktede kirken og spurgte, om de havde interesse i
– sammen med os - at arrangere foreningens traditionelle Halloween for børn.
Vi blev enige om konceptet og planlægningsarbejdet fungerede fint. Selve
dagen var en succes. Vi afholdte arrangementet i præstegårdens have. 30 børn
og voksne var mødt op og vi havde en skøn eftermiddag i det fineste vejr.
Jule- og advents kalender. Vi forsøgte at gentage succesen fra året før. Ikke
helt så mange havde denne gang købt lodder, men trods alt var der stadig stor
interesse. Der var julegaver og gavekort til de heldige vindere. Julemanden og
hans kone holdt åbent hus flere gange i løbet af december, hvor man kunne
afhente sine gevinster.
Juletræsfest og banko. Vi måte aflyse i sidste sekund. Coronaen havde spredt
sig med lynets hast og vi ville ikke være årsag til, at julefest-deltagere ikke
kunne holde jul sammen med deres respektive familie, hvis man skulle være
så uheldig at blive smittet. Vi valgte at være på den sikre side. Som
kompensation til alle de børn, der havde tilmeldt sig, tog julemanden og hans
kone en tur med kanen ud til samtlige børn med en godtepose, en lille blomst
og en hilsen fra foreningen. Julebanko blev også aflyst.
Det var selvfølgelig ærgerligt, at vi måtte aflyse gang på gang, men med en
enorm arbejdsindsats fra vores bladudvalg har vi trods alt kunne vise, at der
stadig var liv i foreningen. En stor tak til bladudvalget, som gør et kæmpe

arbejde i opsætningen af bladet og sikrede sig, at foreningens blad, som lovet,
blev sendt ud 6 gange i løbet af 2021.
Den Danske forening har et ønske om at samarbejde med andre organisationer
og har haft kontakt til forskellige skandinaviske foreninger. - dog uden held.
Senest har vi forsøgt et samarbejde med Den Danske Kirke, hvilket har vist
sig at være en stor succes. Jeg håber, at dette samarbejde vil fortsætte. Ikke
kun i relation til fælles arrangementer, men også med en koordinering af vores
aktivitets-kalendere, så vi ikke spænder ben for hinanden. Den Danske
forening og Den Danske kirke er stadig to vidt forskellige institutioner og
viyder begge aktiviteter til de herboende danskere på hver vores måde. Det
skal vi blive ved med.
Vi har et bestyrelsesmedlem som forlader os; Jeannette Winkel, tak for din
indsats. Jeannette og hendes mand Bent har besluttet at rykke teltpælene op og
flytte tilbage til Danmark. I ønskes begge held og lykke.
En stor tak til alle jer medlemmer, som på jeres egen måde støtter op omkring
Den Danske forening ved fortsat at betale kontingent og deltage aktivt i vores
arrangementer. Uden jer havde vi ikke eksisteret. En stor tak til jer frivillige
som altid træder til, når det gælder og hjælper med det praktiske arbejde. Tak
til vores faste sponsorer: Scanshop, Dania, Silemma, Gitte og Maries Grønne
Oase. Tak til vores revisor Søren Toft, som holder vores kasserer i ørerne og
sikrer at regnskabet stemmer, og til vores revisor-suppleant Hans Peder
Danielsen, som lurer rundt om hjørnet, klar til at springe til, hvis behovet viser
sig. En stor tak til vores trofaste annoncører som sikrer et stabilt økonomisk
tilskud til medlemsbladet. En stor tak til vores trofaste spillenisse Jan Stig
Rasmussen, som hvert år stiller op, men grundet sidste års aflysninger ikke
havde den sædvanlige mulighed for at underholde vores gæster. Vi håber ikke
han har fået smidt noderne væk og satser på ham til vores kommende
juletræsfest.
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til hele bestyrelsen. Uden jeres
enorme arbejdsindsats og gå-på-mod ville vi ikke have stået her i dag. Selv når
det har set sortest ud, har I med jeres gode humør skabt en positiv atmosfære
på vores bestyrelsesmøder. Jeg håber at dette vil fortsætte.
Med disse ord vil jeg sige tak til jer, som er mødt op i aften, og ønsker alle
vores medlemmer et anderledes godt år 2022 hvor vi vil få mulighed for at
mødes.
Jan Lange, Formand

