
Årsberetning 2.2.2019 

Inden generalforsamlingen 2018 var vi i fuld gang med at søge penge hjem fra kommuner og forskellige 

fonde for at kunne opfylde vores formål 

 At sikre, at der hvert år afholdes en fortællefestival i Vestjylland 

 At udvikle den mundtlige fortællekunst og styrke fortællemiljøet i Midt- og Vestjylland 

Vi fik penge fra Holstebro, Skive, Lemvig Kommuner, Færch Fonden, Spar Nord Fonden, Ulfborg 

Sparekasses Fond. Det er et stort arbejde at søge penge hjem, så tak til Annelise Nielsen og Kurt Thinggaard 

for at bevæge sig ind i den jungle. 

Planlægningen af Fortællefestivalen med temaet ”Fortællinger om Forskelligheder og Fællesskaber” var 

godt i gang. Vi ville gerne lave et bånd med unge henover lørdagens program og et bånd med børn henover 

søndagens program. Ungebåndet virkede rigtig fint, så det bringer vi videre på dette års program, men der 

kom næsten ingen børn om søndagen, så det får en anden form i 2019.  

I 2017 steg besøgstallet med 49, og det antal bevarede vi heldigvis i 2018. Der er gjort et stort stykke 

arbejde for at reklamere for festivalen, tak til alle der har bidraget til det, f.eks. er der blevet delt flyers ud 

når fortællere fra Vestjyllands Fortællere har været ude i foreninger, på biblioteker og på institutioner. Der 

blev holdt fortællearrangementer i august måned i Skive og Ringkøbing, Rådhusfortællinger i Holstebro og 

på Kulturmødet på Mors, og alle steder blev der reklameret for Fortællefestivalen. Dagen før festivalen blev 

der holdt arrangementer i Herning og Sdr. Felding Kulturforening. 

Der blev lavet et stort banner, som stod ved indkørslen til Nørre Vosborg. Det blev sat op et par uger før 

festivalen. Der blev reklameret for festivalen på storskærm i Holstebro, på Facebook, en halvsides annonce 

i Herning Folkeblad, men ifølge markedsanalysen fra 2017, er den allerbedste reklame fra mund til mund, 

så vi må alle hver især, hvor vi kommer frem, fortælle om og reklamere for Fortællefestivalen. 

Vi havde lavet en markedsanalyse igen i 2018, men der var så få, der havde besvaret den, så det kunne vi 

ikke rigtig bruge til noget, men vi har lært, at en markedsanalyse skal kunne besvares på ganske kort tid. Vi 

vil prøve det igen i 2019. 

Endelig oprandt dagen, hvor vi kunne byde velkommen til alle fortællere og publikum, og for første gang i 

13 år måtte vi indendørs pga. vejret til åbningen, hvor Ibrahima Sory Diallo, Pernille Stockfleth og Mimesis 

Heidi Dahlsveen bød publikum velkommen, hvorefter alle Nørre Vosborgs fint pyntede sale og stuer blev 

fyldt med fantastiske, dejlige og finurlige fortællinger hele weekenden. Jeg ved, vi siger det hvert år, men 

det er fantastisk at mærke den energi og glæde, der skabes mellem de professionelle fortællere og 

amatører fra hele landet. 

Tusind tak til alle fortællere for jeres indsats, jeres fine fortællinger, energi og gode humør, som I giver til 

festivalen, og som mærkes overalt og som festivalen ikke kunne laves uden. 

Tak for mange konstruktive tilbagemeldinger fra fortællere efter festivalen. Det er vigtigt, at mange 

kommer med ideer og forslag til forbedringer.   



Vi håber I alle, fortællere og medlemmer, vil nyde Vinterseminaret med workshop af Kari Brinch. At 

vinterseminaret er gratis for medlemmer, er et forsøg på at tilgodese vores medlemmer. Det er dejligt, at 

antallet af medlemmer også er steget i 2018. 

 

Bestyrelsens ønsker for 2019 

Evalueringen af festivalen gav anledning til, at vi har besluttet, at vi laver et børneprogram med 

børnefortællere fra 3 friskoler, fra Grønbjerg, Bøvling og Hover/Torsted Friskole, som skal fortælle om 

søndagen. Vi håber, det kan få gæsteantallet til at stige med flere børn, forældre og bedsteforældre. Vi vil 

igen lave åben scene både lørdag og søndag. Som noget nyt bliver der lørdag en 6 km. vandretur fra Nørre 

Vosborg langs Store Åen, der fortælles bl.a. om det gamle Vosborg, der forsvandt i Nissum fjord. Vi har i 

2018 haft et fint samarbejde med Fortælle Akademiet, som derfor igen i år vil have deltagere på 

programmet.  

Vi glæder os til og håber, vi får en rigtig god og spændende Fortællefestival d. 14.15.september med 

temaet ”Balancekunst”. Vi er godt i gang med arbejdet med programmet, som endnu ikke er færdigt. Rigtig 

mange fortællere vil gerne være med, og det er svært for os at få plads til alle, så der er mange vi må 

skuffe, ved at sige nej, selvom de er rigtig dygtige fortællere. 

I efteråret 2018 blev vi inviteret til et dialogmøde på Nørre Vosborg, hvor vi i fællesskab med andre 

foreninger i Vemb og Ulfborg, skal lave et samarbejde. Det er ofte det samme publikum, vi henvender os til. 

Ved det første møde var der ca. 40 deltagere, og alle var interesseret i, hvordan vi bedst kan samarbejde og 

bruge hinandens netværk. Vi vil gerne lave en fælles kalender, så vi ikke går i vejen for hinanden. Der er 

møde igen i marts og august 2019, så det bliver spændende, om det kan øge vores besøgstal lidt, der var 

flere deltagere, som aldrig havde hørt om festivalen, selvom de bor meget tæt på. 

Tak for dejligt samarbejde med Nørre Vosborg, Trine Jepsen, Johanne Marie Sørensen, pedel Jørgen 

Poulsen, hotellet og alle de frivillige. Uden jeres hjælp og bidrag, kunne det ikke lade sig gøre at lave 

fortællefestivalen. Vi glæder os til endnu et år med et godt og konstruktivt samarbejde. 

 

 

 


