Bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig,
så bestyrelsen ser sådan ud:
Formand:
Tlf.
Mail:

Anni Juhl Jørgensen
97855589 – 21224575
ajj-7600@vebspeed.dk

Næstformand:
Tlf.
Mail:

Holger Friis
97863061 – 23934661
holgerfriis@gmail.com

Sekretær:
Tlf.
Mail:

Jane Svenstrup
97410395 – 24812277
janeejler@mail.dk

Tlf.
Mail:

Emma Elgaard
97852040 – 40704604
kendy@post9.tele.dk

Kasserer:

PR + hjemmeside:
Tlf.
Mail:

Peter Simonsen
97854923 – 21686173
mpsimonsen@mail.dk
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27. ÅRGANG

Adresse på hjemmeside: www.struerfolkedanserforening.dk

Afslutning
Husk der er afslutning i Struer Folkedanserforening
mandag d. 4. april i Gimsing Sognegård kl. 1900.
Omtale side 3

NR.3

Dansens dag 29. april.
Dette skal foregå foran Struer rådhus.
Men men i skrevet stund er planen ikke færdig.
Dette skal være i samarbejde med Struer Kommune
og
flere andre foreninger, og så skal vi optræde på skift.
Tiden skulle være mellem ca.1500 – 1700.
PS.
Angående Hjerl Hede har jeg ikke hørt noget endnu.
Holger

80 års Jubilæum
Struer Folkedanserforening har 80 års jubilæum i
december 2011.
Bestyrelsen har besluttet at det bliver markeret med et
jubilæumsår, som starter til september og afsluttes med et
brag af JUBI- afslutningsfest lørdag d. 24. marts 2012.
Pbv
Anni

Sommerfest
Atter i år vil vi gerne invitere til Grill-aften den 27. august
2011 hos Emma.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Hvis nogle af
medlemmerne har gode forslag til denne
aften, er bestyrelsen modtagelige for input. Vi håber at
vejret er godt, så vi kan være på terrassen,
men der er mulighed for at være indendørs, hvis det
regner. Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange til
denne hyggeaften.
Der kommer en endelig indbydelse senere.
Fra 75 års jubilæum
2
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Afslutning 2011
Mandag den 14 marts var midtvejsholdet på deres årlige
besøgstur til Ringkøbing.
En tur som der bliver set frem til.
På grund af blå mandag i forbindelse med konfirmation
var det et lidt mindre hold en normalt som drog af sted.
Vel ankommen til Ringkøbing blev vi som sædvanlig budt
velkommen med kram og knus.
Vi skulle være i deres nye lokaler. Hold da op hvor har de fået
det godt.
Ringkøbing holdet under ledelse af Ulla, der som altid var i
strålende humør, gav som de første en flot opvisning.
Derefter var det så Struers tur. Selv om vi ikke var så mange så
blev der danset efter alle kunstens regler.
Det var også et rigtigt godt orkester som var dannet i dagens
anledning. Ikke mindre end 4 harmonikaer og en klarinet.
Efter opvisningen var der fællesdans. Det er altså en rigtig sjov
oplevelse. Det er virkeligt skønt at se hvordan de unge/ældre
nyder fællesskabet og samværet ved dansen.
Da vi havde svedt en stund var der kaffe med flere lækre kager.
Der blev snakket, grint, spist en masse kage og sunget flere
sange.
Aftenen der som altid gik alt for hurtigt sluttede kl. 21.15. Så det
var en flok trætte dansere som ankom til Struer ved 22 tiden.
Vi er allerede begyndt at glæde os til næste år.
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Mandag d. 4. april kl. 19.00 holder Struer
Folkedanserforening afslutning i Gimsing Sognegård.
Vi afslutter folkedanser sæsonen med en opvisning over
hvad vi har danset i tiden fra sep. 2010 og frem til nu.
Der startes med en fælles indmarch kl. 19.00, derefter en
opvisning fra midtvejsholdet og de voksne.
Der vil være mulighed for køb af kaffe og brød samt
uddeling af diplomer og lotteri.
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften. Tag gerne
familie, venner eller naboer med.
De der har dragter må gerne tage dem på, men ingen
forpligtelse.
Pbv.
Anni
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Fastelavnsfest
Mandag den 7 marts løb fastelavnsfesten af stablen. Alle
var tilsagt til klokken 18 og som noget nyt i år var der ikke
kun tøndeslagning for midtvejsholdet, men også for de lidt
ældre som var opfordret til at møde udklædt.
Det var et festligt skue da alle var kommet til stede. Der
var godt nok udvist stor kreativitet med hensyn til
udklædning.
Fra midtvejsholdet var der ankommet ikke mindre end en
ørkensheik med sine døtre som så ud til at være klar til at
blive gift bort.
Danske slagtemestre havde sendt en repræsentant i form
af hr. pølse. Gorm den gamle havde sendt et par af sine
brave vikinger. Selveste Poul Richard havde sendt en
deltager fra Bakkegården. Mon det var Peter Malberg eller
var det Bent ?
Fra de store Amerikanske skove så vi Pocohontas og fra
prærien brave cowboys. Merlin den store troldmand kom i
egen høje person. Heldigvis var han i godt humør, ellers
var det ikke godt at vide hvad der kunne være sket.
Frederik den 8 havde sendt en af sine skønne danserinder
og endvidere fra hovedstaden, mon ikke det er Istedgade,
den ualmindelige lækre Yvonniiii.
Midtvejsholdet startede tøndeslagningen og der blev gået
på med krum hals. Der blev afleveret drabelige slag og
efter en tid kunne Helene kåres som kattekonge og Erik
som dronning.
Derefter var det de så vores tur. Uha, det var godt nok
farligt. Der blev slået løs så både kølle og stave fløj
gennem lokalet. Mon ikke det var en ide at
sikkerhedshjelm skal være påbudt næste år?
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Efter en rum tid lykkedes det at få has på tønden. Anna
kunne kåres som kattekonge og da vi ikke kunne få resten
af tønden slået ned, måtte vi have hjælp af Erik fra
midtvejsholdet. Og minsandten han blev kattedronning for
anden gang denne aften.
Efter tøndeslagningen var der dans for midtvejsholdet og
så sodavand, slikposer samt kaffe og fastelavnsboller.
Det kunne se ud som om at glasuren var lavet af den gode
troldmand Merlin i samarbejde med Cheminova.
Efter kaffen var der kåring af den bedst udklædte. Denne
ærefulde titel tilfaldt dejlige Yvonniii, eller var det bare Peter
fiskemand som havde fået lidt løse håndled.
En rigtig hyggelig og sjov aften som sluttede kl. 22,00

Hilsen
Kirsten og Peter
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