
ÅRSBERETNING FOR FURULEIKEN 2018 

 

Styret har bestått av: 

Leder:                 Tore Hennie 
Nestleder:          Erik Nygård  
Kasserer:            Ragnhild Hennie 
Sekretær:           Kjersti Høibø Tysland 
Styremedlem:    Styremedlem/ rep. arrangementskomite: Jorun Eide  

Varamedlem:     Knut Aspevoll 
 
Arrangements komité: Ragnhild Bjella 
 

Danseledere: Solveig Nordberg og Tore Kind 

 
Det er avholdt  6 styremøter. 
Vi har hatt   28 øvingskvelder, av disse har det vært 5 samdanskvelder.    
Total medlemsmasse i 2018, -   26 aktive, 3 passive, og 12 støttemedlemmer.  
 
2018 har vært et år med godt fokus på dansekveldene og variert danseprogram. Vi har hatt 
et planlagt danseprogram for dansekveldene som har gitt musikk og danserne mulighet til å 
være forberedt. Vi har hatt 5 samdanskvelder både sammen med KMS, Stengårdskroken, 
Tingelstadringen og Ringerike Folkedansgruppe. 
 
I mars var det dans i Kollen sammen med KMS for niende gang.  Samarbeidet og samdans 
kveldene med Kjerringa med staven er både hyggelige og verdifulle og var på programmet 
både vår og høst.  
 
Vårens danseoppdrag var på Glassverket sammen med Kjerringa med staven. En fin dag med 
flott maivær. 
 
Vårsemesteret ble avsluttet med felles danseøving med Ringerike folkedansgruppe. Vi 
forberedte danseoppdrag på Utsiktens dag på Kleivstua i august. Et artig og fint arrangement 
å delta på. 
 
Høstsemesteret startet i begynnelsen av september.  
Ringen hadde en flott helgetur til Sagvollen med program og fest i september.  Bjørg og 
Torstein hadde planlagt og lagt til rette for at det ble en minnerik helg.  
Også i 2018 sto Elvelangs på programmet i samarbeid med Tingelstadringen.  
 
Stensgårdskroken inviterte til jubileumsfest på Riksscenen i oktober. Mange av ringens 
medlemmer hadde en hyggelig lørdag med middag og mye dans til god musikk. 
 
I november var ringen invitert til jubileumsfest i Ølsted. En begivenhetsrik tur som startet 
med tog fra Hadeland og avreise fra kaia i Oslo. Det ble mye danse og hygge. Både om bord 
og i Danmark. Danskene hadde lagt opp et spennende program.  



Uka før eget julebord var det hyggelig førjuls samdans hos Ringerike folkedanslag der Per 

Erik, Jan og Bjørn med flere sørget for god musikk. 
 

Julebord og juleavslutning hadde vi tradisjonen tro på Grendehuset. Det ble en kveld med 
mye hygge og god mat.  
 
Danselederne har sørget for variert og godt danseprogram og sørger stadige for 
utfordringer.  
 
I 2018 ble ringen igjen minnet om at livet er forgjengelig. Bjørn døde i juni etter et snaut år 
med kreftsykdom. Han har betydd mye for ringen med sin trofaste spilling til danseøving og 
oppvisning i mange år og gjennom den viktige brikken han var i Streng og Belg. Bjørn har gitt 
oss mange gode minner.  
 
Gudmund har vært trofast og stilt opp med fela gjennom året. Toraderklubben har også 
sørget dansemusikk. Det har gjort at vi har hatt fin musikk selv etter tapet av Bjørn. 
 
Styret vil takke for stort frammøte på dansekveldene og god aktivitet i 2018. 
 
 
 
 
For styret i Furuleiken 
Kjersti Høibø Tysland 
sekretær 
Jaren 06.02.2019 
 

 

 

 


