Musik – TRIO
I Struer Folkedanserforening er vi i den heldige situation,
at have 3 musikere til vore danseaftener.
Henning, vores faste spillemand har trukket 2
medhjælpere med til at spille, og oveni købet gratis.
Alle dansere sætter stor pris på trioen, bestående 2
harmonikaer, og 1 klarinet. Gennem bladet vil
foreningen gerne rette en stor tak til Trioen.

Nytårstaffel
En af de mange traditioner der er i Struer
Folkedanserforening er det årlige nytårstaffel, som
afholdes fredag d. 21. januar.
Til dem, der ikke har været til nytårstaffel, begynder vi med
det store ta´selv bord, hvor alle har medbragt en ret, som
så bliver sat frem, så alle har mulighed for at prøve/smage
en masse forskellige spændende ting.
Efter spisning er der så dans, så maden kan blive rystet på
plads. Her kan alle være med, da det er legestue danse,
som Egon vil lede.
Til dækning af bordpynt, velkomstdrik, musik mm, har
bestyrelsen besluttet at opkræve 25 kr. pr. deltager
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Generalforsamling
Husk der er generalforsamling i Struer Folkedanserforening
mandag d. 24. januar i Gimsing Sognegård kl. 1930.
Dagsorden ifølge vedtægterne

Generalforsamling
Som nævnt andetsteds afholdes generalforsamling den
24. jan. 2010. Vi starter med generalforsamlingen kl.
19.30, og foreningen er vært ved en bid brød og en øl eller
vand. Tag selv kaffe med, hvis dette ønskes. Der vil
derefter være dans til kl. 22.00.
Ps. Bestyrelsen vil gerne høre medlemmernes syn på
deltagelse ved forskellige opvisninger - er der stemning for
at deltage, eller skal vi droppe denne aktivitet? Eller måske
er der andre forslag til at styrke den fælles oplevelse ved
folkedansen.

”sort arbejde”
Lørdag den 30. November. Var vi til Festival i Multietnisk
forening i kultur huset i Holstebro. Aftenen begyndte med
dejlig etnisk mad derefter dansede vi, der var 22
folkedansere efter en lille fremvisning dansede vi med de
tilskuere der havde lyst. Det var en dejlig aften med helt
andre folkeslag ,en god oplevelse
Jane

Dagsorden til generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 0g suppleanter
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Valg af fanebærer og suppleant.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
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Fra en danseaften
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Juleafslutning.
Mandag d. 6. december skal vi have vores juleafslutning.
Vi begynder med at gå rundt om juletræet kl. 18,30
for børn, ungdommen og de lidt ældre må også gerne
deltage.
Efter dansen, juleposerne og den traditionelle historie,
tager voksenholdet over med dans og efterfølgende gløgg
og æbleskiver.
PS. der er AMERIKANS lotteri, med flotte præmier

DRAGTSYNING
Vi er i foreningen så heldige, at Inger igen i år, har
indvilliget i at komme, for at lave et dragtsyningskursus for
vore medlemmer. Det skulle have været på Østre Skole i
weekenden 29. – 31. oktober, men da tilmeldingerne var
sparsomme, blev det flyttet ned til Mona & Peter.
Dog ville vores særdeles udmærkede kok Bent ikke flytte
med, så vi drog alle mand af huse, for at få stillet sulten
efter hårdt og intens syning.
Vi havde en rigtig god weekend, med masser af input, så
tusind tak til Inger og til Jytte for kontakten.
Det var dog synd, at det ikke var flere der havde tid til at
deltage.

Vel mødt Holger
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Busseronner til midtvejsholdet
Sidste år fik vi bevilliget nogle penge fra Gråbøl-fonden til
busseronner til midtvejsholdet, så de kunne være ens
klædt på ved festlige lejligheder. Vi lavede en aftale med
tekstilværkstedet ved Struer Kommune om at sy dem, og
det ville de gøre vederlagsfrit, men vi måtte så indstille os
på, at det tog nogen tid, da det ville blive lavet ind mellem
andre opgaver.
At der skulle gå et helt år, havde vi nok ikke regnet med,
men nu er disse busseronner næsten færdige, og vi
glæder os til snart at kunne vise det færdige resultat.
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Sommerfest/gril aften
Inden gril aften ved Jane og Ejler var der naturvandring for
de friske, dette kom ikke med i sidste blad, men her er
beretningen.
Tur til Præstbjerg plantage.
Lørdag den 14 august var dagen hvor der skulle være grill
fest hos Jane og Ejler.
For at samle appetit til festen var der blevet aftalt at alle
interesserede kunne komme til Præstbjerg plantage kl 16
hvor der under kyndig vejledning ville blive arrangeret en
lille gåtur på ca. 3 km.
Vejret kunne ikke være bedre da en lille flok på det aftalte
tidspunkt spændt stod og ventede på turen.
Solen skinnede og humøret steg da det viste sig at det ikke
kun var en gåtur men også en konkurrence med en præmie
til vinderen. På turen var der et antal poster hvor der skulle
besvares en række natur relaterede spørgsmål.
Der blev gået på med krum hals. Alle midler blev taget i
brug for at vinde. Selv mobiltelefonen.
Efter en god tur i naturen, hvor der ikke kun blev besvaret
spørgsmål men hvor også det smukke område blev nydt,
kom alle så sikkert i mål og opgaverne blev afleveret.
Hvem der var den dygtigste naturkender blev først afsløret
senere på aftenen.
Så for nogle blev det en lang venten i spænding indtil det
blev afsløret at vinderen var Lise som modtog en flaske
vodka for sin dygtighed.
Til dem som ikke deltog i turen kan det kun anbefales at
tage en tur til Præstbjerg plantage,
Med venlig hilsen
Kirsten
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