
ÅRSBERETNING FOR FURULEIKEN 2021 

 

Styret har bestått av: 

Leder/ nestleder:                  
 

Kollektivt lederskap i styret – styrets medlemmer:  

Jorun Eide, Bjørg Strand, Ragnhild Hennie, Kjersti H Tysland, Paul 

Skjaker 

Kasserer:              Ragnhild Hennie 

Sekretær:             Kjersti Høibø Tysland 

Styremedlem:     Bjørg Strand 

Styremedlem/ rep. 

arrangementskomite: 

Jorun Eide  

Varamedlem:      Håkon Kvernstad 

Arrangements 

komité/ kakelista: 

Else Sørensen  

Danseledere: Solveig Nordberg og Tore Kind 

 

2021 ble nok et annerledes år preget av corona restriksjoner. Så 2021 fortsatte der 2020 
slapp. Det ble en ny erfaring for styret og avholde styremøter på web og det ble vedtatt og 
avvente oppstart av dansen til smittesituasjonen tillot det. Oppstart ble først i september.  
Årsmøtet ble bestemt utsatt til 2022. 
 
Det har vært avholdt 5 styremøter. Vårens 3 styremøter var digitale mens vi høsten 2021 
hadde fysiske møter.  
Våren 2021 gikk uten at vi fikk hatt danseøvinger.  
 
Høsten kunne vi igjen møtes til dans. 
Vi startet høsten med være med på dans på Eidsvoll bygdetun 22.august. Det ble en fin 
dansedag i fine omgivelser. Danseøvingen starte 20.september og vi rakk 12 danseøvinger 
før vi avsluttet til jul. På grunn av smittesituasjonen ble samdanskvelden vi hadde avtalt med 
Kjerriga med staven avlyst. Det ble ordinær danseøving for oss. Julebordet ble avlyst da 
smittesituasjonen ble tøffere utover i desember.  
 
I 2021 ble vi igjen minnet om at livet er forgjengelig. Gunnar Berge døde i august etter at 
helsa hans gjennom flere år gradvis ble dårligere. Folkemusikken hadde han glede av til det 
siste. En sentral og viktig person for folkedansen, musikken og herrebunaden vår gikk bort. 
Hans arbeid for dette har vært uvurderlig.  
 



Total medlemsmasse i 2021-  23 aktive, 3 passive og 8 støttemedlemmer.  
 
Hadelaget og Gudmund har sørget for fin dansemusikk. Vi er heldige som har slik god musikk 
som sørger for at vi kan ha et variert og spennende danseprogram. Et program som stiller 
krav til oss og gir oss mye glede. 
 
Pandemien har gitt begrensninger og satt stopper for mye av det vi normalt har hatt av 
program. 2021 ble et år med begrenset aktivitet.  
 
 
Styret vil takke for godt frammøte på dansekveldene det har vært mulig å avholde i 2021. 
 
 
 
 
For styret i Furuleiken 
Kjersti Høibø Tysland 
sekretær 
Jaren 31.01.2022. 
 

 

 

 


