
Årsberetning FK’s Venner 2017 
 

Vi er stille og roligt var at starte op på planlægningen af vores aktiviteter i 2018 og har 

arrangementskalenderen klar. Den kan ses på FK’s hjemmeside. 

 

Her skal det dog dreje sig om 2017 og det er tid for en kort opsummering af, hvad der skete.  

I ord og billeder vil jeg gengive et dejligt år, hvor én begivenhed skilte sig ud fra vores normale 

program, nemlig halindvielsen den 29. april. 

 

 

Halindvielsen 
 

Vi havde fået den store fornøjelse, at 
planlægge og stå for afviklingen af 
halindvielsen den 29. april. 
Det blev lige som vi havde håbet på.  
En kæmpe stor dag, som vi aldrig glemmer 
og en fest for hele Kragelund og 
Frederiksdal. 
  
FK73 fik endelig sin hal! 
 

 
 
Dagen startede med gratis kaffe og 
rundstykker til de ca. 400 der havde taget 
imod invitationen. 
De kunne efterfølgende overvære 
afsløringen af ”Livstræet” som blev skabt i 
samarbejde mellem Vennerne og lokale 
håndværkere: Christian Gantzhorn Ibsen 
eller ”gørtler Christian”, Lars Mogensen og 
Allan Huus.  
Udgifterne blev venligst dækker af: 
Kragelund Skole, Halsparefonden,  
FK73 og Gustav Hansen. 
Endnu et kunstværk blev afsløret. Julie 
Kofod-Nielsen havde lavet sin fortolkning af 
”Livstræet” i et maleri der skal hænge i 
hallen. 
10:30 var den officiel åbning af hallen  
v/Gitte Willumsen, formand for Kultur-, 
Fritids- og Idrætsudvalget. 
Snoren blev klippet og alle kunne betræde 
det uberørte halgulv for første gang. 
Talere på dagen var  
Gitte Willumsen 
Lars Dam Kähler, Formand for 
Halsparefonden 
Vibeke Holm Gaden, daglig leder på 

 
 

 

      

 
 



Kragelund Skole. 
Mellem 11:00 og 14:00 var der fuld gang i 
aktiviteterne, hvor alle udvalg i FK73 havde 
forberedt aktiviteter, til præsentation af alle 
de eksisterende og kommende indendørs 
sportsgrene, der ville blive tilbudt i hallen. 
 
Mens vi arbejdede med klargøring til halbal 
i hallen, var der fodboldkamp i ”Gryden” 
FK73 mod HA85. 
Kl. 18:00 kunne vi slå dørene op til en 
festpyntet hal med opdækning til 250 
mennesker til spisning og dans til levende 
musik. 
 
Helt igennem en fantastisk og 
mindeværdig dag. 

 

 

 
Sponsor cykel og løb 
I år var der et godt felt med 65 cyklister og 5 løbere. De måtte desværre kæmpe med rigelig meget 
regn, hvilket også medførte, at der ikke for alle blev cyklet og løbet så meget som på en 
tørvejrsdag.  
Vores speaker og sponsorpræmie-uddeler Morten Hokland var kommet på noget af en prøve, da 
han både skulle uddele spurtpræmier, holde sig nogenlunde tør og holde humøret oppe på de 
drivvåde deltagere. 
Heldigvis havde vi i år mulighed for at låne bryghusets telt som de venligst lod stå til os, efter deres 
sommerfest. Der kunne næsten alle krybe i ly under og umiddelbart efter løbet, mens bl.a. 
hovedpræmierne blev uddelt. 
Efter præmieoverrækkelsen var der hurtigt exit for de flestes vedkommende, da alle skulle hjem og 
have tørt tøj på. 
Trods regnen kørte og løb vi ca. 14.000,- ind på dagen, hvilket var rigtig godt alt taget i betragtning. 
 

          
 

 
 
Sankt Hans Aften 
Spisning, båltale og bål alt som det plejer at være. 
Regnen er næsten også obligatorisk til Sankt Hans, men alligevel kom der også i år mange til 
båltale og bål. 
Der var desværre ikke så stor tilslutning til spisningen, hvilket muligvis skyldes vejret samt alle 
mulige andre ting i forbindelse med starten på skolerne sommerferie. 
Stemningen var rigtig god og hyggelig.  
Gitte Willumsen holdt en gode båltale og midsommervisen blev sunget helt som det høre sig til.  
 



 

Rock på Økogården 
Var det mon muligt at skabe en fest som sidste år? Det var vi nok alle lidt bekymrede for. 
 

Men det måtte vi sige ja til😊 efter en forrygende aften. 

 
Konceptet var det samme, men nogle små justeringer: 
Øl og cigarbar fra Bryghuset Kragelund 
Salg af sodavand, chips og slik fra LokalBrugsen 
FK´s Venner solgte økologisk chili con carne menu og solgte øl og spiritus i Staldbaren. 
Urbakgård solgte økologiske grillpølser 
Sidst og ikke mindst havde vi inviteret en kaffevogn, der kunne brygge den skønneste kaffe. 
 
Musikken var naturligvis noget andet. 
Først spillede Problembørn, hvor bl.a. Alberte Liv Holst Andreasen var en af de bærende kræfter. 
Dernæst Steam City High med vores lokale Stine Rahbek Villadsen 
Hovednavnet var Peter og de andre kopier og de fik virkelig banket en fest i gang.  

De var super gode og så kunne man bare synge med på alle sangene😊 

 

Stor lokal opbakning igen og de ca. 300 på pladsen havde en rigtig fornøjelig aften og vi håber på 
at alle kommer igen og tager endnu flere med! 
 
En speciel stor tak Esben og Troels for belysningen som igen var helt i særklasse, til vores 
sponsorer, til Niels Kofod-Nielsen for hjælp og planlægning samt Gitte & Henrik Østergaard for lån 
af deres fantastiske omgivelser og for deres gæstfrihed. 
 
Desværre fik vi ikke overskud på aftenen i 2017 primært fordi vi ikke fik samme antal sponsorer 
som i 2016 og fordi vi solgte billetterne til en super god ”early bird” pris i forbindelse med 
halindvielsen. 
Det har vi taget til efterretning og vi ved, at vi kan gøre det igen med overskud! 
 

   
 
 

Julefrokost 
I år var der desværre ikke stor tilslutning til julefrokosten og vi valgte derfor at flytte festen til 
klubhuset. Dermed kunne vi alligevel melde alt udsolgt! 
Det blev en fantastisk fest og alle vores 54 gæster var i det dejligste festhumør og gav den fuld 
gas. Selv sneen havde vi bestilt og netop som de sidste gæster trådte ind ad døren, faldt 
snefnuggene stille fra himlen. 
Maden var som altid hjemmelavet lige fra sylte til små syltede rødbeder. 
Alberte kom forbi med sin kæreste og de spillede og sang et dejligt repertoire under maden. 
 

 
 



 
Årets resultat 
2017 blev et godt år for Vennerne. 
Et fint overskud har gjort, at vi med glæde kan overføre kr. 31.000,- til hovedkassen!  
  
Der bliver i dagene op til og dagene efter hvert arrangement knoklet for at få alt på plads og klar til 
arrangementerne. Vi skaber rammerne, mens alle jer der deltager, skaber festen.  
Tak til alle der har deltaget i vores arrangementer, hjulpet med det praktiske og i det hele taget 
bakket op! 
 
Jeg er utrolig glad for det stærke hold jeg har og ser frem til samme positive og ihærdige tilgang til 
opgaverne i 2018.  
Derfor en KÆMPE stor TAK til: Mette, Marianne, Bettina, Jesper, Sandra, Søren, Alison, 
Steen og Jan for indsatsen i 2017. Uden jer kunne det ikke lade sig gøre! 
Desværre har Sandra valgt at holde en pause for at bruge alt sin energi på familien og salonen i 
Engesvang. Alt mulig held og lykke med det og tak for nu. 
 
På gensyn 2018! 
Mange hilsner Anna Grethe 
 
 

 

 


