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Afslutning 2013
Mandag d. 18. Marts, kl. 19.00 holder Struer
Folkedanserforening deres afslutning i Gimsing Sognegård.
Vi afslutter folkedanser sæsonen med en opvisning over
hvad vi har lært her i løbet af efteråret og vinteren 2012 /
2013.
Der startes med en fælles indmarch kl. 19.00, derefter en
opvisning fra midtvejsholdet og de voksne, samt uddeling af
diplomer.
Der vil være mulighed for køb af kaffe og brød samt lotteri.
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften.
Tag gerne familie, venner eller naboer med.
Dem der har dragter må gerne tage dem på, men ingen
forpligtelse.

Danseaften Langhøj
Igen i år havde DGI lavet en danseaften i Langhøjhallen, og
mange fra Struer Folkedanserforening havde fundet vej
dertil.
Som de andre år blev det en dejlig aften, sammen med de
ca. 240 dansere fra andre foreninger, samt et stort
velspillende orkester, hvor Kim sørgede for, at takten blev
holdt.
Der var ikke tid til mange pauser, kun 5 min. i den første
afdeling, så kaffepausen var ventet. Efter pausen gik det så
løs igen med mange sjove danse, og her blev der ingen
pause, da Lis opdagede at vi sluttede kl. 2200 og ikke 2230
som hun troede.
En dejlig aften, som jeg håber DGI vil fortsætte med at lave,
jeg er klar til næste gang.

Tak til 2 spillemænd
En stor tak skal der lyde til
Lise og Janet, som mandag
efter mandag sidder frivillig
med som spillemænd
sammen med Henning og
giver os musik til
folkedansen.
Pbv.
Anni
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Juleafslutning
Det er altid spændende om julemanden har tid til at komme
på besøg ved midtvejsholdet, der er jo mange ting han skal
nå at lave før jul, men igen i år kunne han finde vejen forbi
Gimsing Sognegård, hvor en flok glade børn og voksne
ventede ham.
Efter lidt dans omkring juletræet, læste julemanden et af de
breve højt han havde modtaget fra en af pigerne. Lidt snak
og pjat fra en altid oplagt julemand var der også tid til, inden
det kom, som nok de fleste ventede på, nemlig hvad han
havde i sin pose, og der var ingen der blev skuffet, da der jo
var en pose til hver.
Vi takker vore sponsorer til amerikansk lotteri:
Vestjysk Bank, Jysk, IMERKO, Matas, Kim Bernt Jensen og
Frisør Simonsen
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GRILL-AFTEN
Lørdag d. 17. august 2013
Inden vi starter danse-sæsonen er det blevet en tradition, at
mødes til Grill-hygge. I år bliver det hos
Emma Elgaard
Huginsvej 5
7600 Struer
Dem der har tid og lyst kan komme i løbet af eftermiddag,
hvor der vil være kaffe og brød samt hyggeligt samvær.
Kl. 18.00 starter fællesspisningen med forskellige slags kød
og salat.
Der vil blive indkøb kød og grønt, som man deles om at
betale.
Der vil i starten af august komme info ud om hvad man skal
betale og hvad man skal medbring.
Pbv.
Anni

Tur til Tjekkiet
Fra Holger kan jeg oplyse, at der bliver arrangeret en tur til
Tjekkiet til september. Nærmere dato for turen er ikke
fastsat endnu, men de der er interesseret kan kontakte
Holger, så vil han sørge for den videre information om
afrejsetidspunkt og program for turen.
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Nytårstaffel
Igen i år var vores Nytårs taffel en dejlig og hyggelig aften,
der var ikke så mange deltager, men stemningen var god.
Det store ta` selv bord var meget spændende, man kunne
se der havde været gang i nytænkning, det smagte
pragtfuld. Efter maden spillede Henning op til dans så vi
kunne få rørt os efter over spisning.
Helt igennem en god og hyggelig aften

Besøg i Ringkøbing
Mandag d. 11 marts drager midtvejsholdet på deres årlige
besøg i Ringkøbing, og alle glæder sig til genvisit med
venner gennem snart mange år. Det forhindrer ikke dans i
Struer denne aften, da Egon og Henning finder nogen til at
lede dansen, mens de er i Ringkøbing.
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Hilsen fra bestyrelsen
Endnu en sæson er ved at være slut i Struer
Folkedanserforening. Jeg vil hermed gerne benytte
lejligheden til at sige en stor TAK både til Egon som har
forsøgt at lære os folkedansen og Henning som sørger for
at musikken er på plads.
Vi har gennem vinteren haft mange glædelige timer
sammen.
Når vi kommer til vores afslutning d. 18. marts, håber vi at
foråret er ved at spring ud og i har samlet kræfter til at nyde
det danske vejr og at vi igen ses til september.
Pbv
Anni

Dansens Dag d. 29. april 2013
D. 29.april er dansens dag, hvor der bliver danset landet
over. Vi i Struer Folkedanserforening har samarbejde med
Lemvig Folkedansere og Folkedansere fra Gudum om
dansens dag.
I år vil det blive sådan at vi starter med at give opvisning i
Lemvig fra kl. 14 – 15. Derefter kører vi til Struer og laver
opvisning på Rådhuspladsen fra kl. 16 – 17.
Der vil herefter være en forfriskning til alle og mulighed for
at snakke med dem der kommer forbi.
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Fastelavn
I foråret er der mange traditioner, og er af dem er
tøndeslagning. Struer folkedanserforening havde da også
denne begivenhed med på deres program.
Der var indkøbt 2 tønder, en til hvert hold, men klokken 1845
var der ikke fremmødt mange fra det voksne hold, så
midtvejsholdet gik i gang med deres tønde. Jane havde
bestilt ekstra solide tønder i år, og det tog da også lidt tid
inden der gik hul på den, men ned kom den, og kattekonge
og dronning blev fundet.
Efter kaffe/saft med hjemmebagte boller var det så
voksenholdet der prøvede kræfter med den anden tønde,
som skulle ned inden vi kunne få os en svingom. Det tog
også sin tid, og Egon måtte udleverer den store kølle for at
vi kunne blive færdige.

Forårsopvisning i Lemvig
Husk forårsopvisning i Lemvig torsdag d. 21 marts, hvor der
er indmads kl. 19,30, derefter de fællesdanse vi har danset i
denne sæson. Resten af aftenen er der legestue under
ledelse af forskellige ledere
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Bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig,
så bestyrelsen ser således ud:
Formand:
Tlf.
Mail:

Anni Juhl Jørgensen
9785 5589 – 2122 4575
ajj-7600@webspeed.dk

Næstformand: Lise Fibiger
Tlf.
25375692
Mail:
lise.fib@get2net.dk
Sekretær:
Tlf.
Mail:

Jane Svenstrup
9741 0395 – 2481 2277
janeejler@mail.dk

Kasserer:
Tlf.
Mail:

Emma Elgaard
9785 2040 – 4070 4604
kendy@post9.tele.dk

PR +
hjemmeside:
Tlf.
Mail:

Peter Simonsen
9785 4923 – 2168 6173
mpsimonsen@dlgmail.dk
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