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Adresse på hjemmeside: www.struerfolkedanserforening.dk

Redaktøren håber alle har haft en god sommer, (selv om vejret
indtil nu, ikke lige har været sommerligt, men det er de der laver
rejser sydpå vel ikke så utilfreds med) og er klar til en ny sæson
sammen med andre glade dansere i Struer Folkedanserforening.
Egon er altid klar til at lære os nye danse, samt genopfriske de
gamle, og har man set eller danset en ny dans et andet sted, så sig
det til Egon, det kunne jo være vi andre i foreningen også synes
den var sjov at danse.

Dansens dag
Igen i år blev dansens dag en dejlig oplevelse for de dansere der
var med til dette arengement.
Vi begyndte som sidste år med at danse i Struer, hvor danserne
fra Lemvig også var mødt op, så det var en pæn flok, der
dansede i gågaden i Struer. Jeg ved ikke om Struer´s beboere
ikke er så tidlig oppe, men det var nu ikke så mange, der kom for
at se på os.
Herefter gik turen til Lemvig, hvor det samme hold dansede i
gågaden der, her var der lidt flere til at se på, men det var jo også
en time senere. Efter endt dans blev ganerne skyllet, inden turen
gik tilbage til Struer.
Der har været snakket en del om det fortsat skal være i Lemvig
vi slutter, eller der kan byttes, men det vil der komme nærmere
om.

Opstart af sæson 2012 / 2013
Mandag d. 3. september starter vi igen med folkedansen i
Gimsing sognegård.
Her vil vores leder Egon Rasmussen igen stå klar til at lære den
gode gamle Folkedans og musikken vil blive ledet af Henning
Pedersen.
Se det vedlagte program vedrørende tidspunkter.
Vel mødt til nogle hyggelige timer med dans, sang og latter.
Pbv
Anni Juhl Jørgensen
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