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Afslutning d. 31. marts 2014
Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder
Struer Folkedanserforening afslutning.
Vi afslutter folkedansen med en opvisning over hvad vi har
lært her i løbet af efteråret og vinteren 2013 / 2014.
Der startes med en fælles indmarch kl. 19.00, derefter en
opvisning fra midtvejsholdet og de voksne.
Derefter er der mulighed for at købe kaffe og brød.
Der bliver uddeling af diplomer og lotteri samt legestue.
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.
Pbv.
Anni

Danse og musikstævne
I weekenden 22 – 24. august 2014 er der danse og
musiklandsstævne i Lemvig, hvor der bliver mulighed for
både selv at danse, samt se på mange forskellige
danseformer. Der vil være dans forskellige steder i byen
hele weekenden, og med så mange danseglade mennesker
vil der nok også blive lidt natdans. Prisen for dette
arengement er 790 Kr. og der vil løbende være nyt info på
www.dgi.dk og www.lemvig.dk.

Tak til sponsorer
Hvert år til juleafslutningen er der gaver til vores
amerikanske lotteri, som er skænker af forskellige
sponsorer, og foreningen vil her gerne her sige tak til jer alle
sammen.

2

Dans Lemvig
Som tegn på, at sæsonen er ved at være slut, danses der i
Lemvig. Her mødes dansere fra det gamle Ringkøbing amt
til en festlig danseaften. Der er her mulighed for at få luftet
dragten, samt se de mange andre dansere i deres dragt.
Dog er det ikke en betingelse at have dragt på, for at
deltage i denne aften, eneste betingelse jeg har fundet er, at
man har lyst til at danse de gamle danse, som hører med til
vores kulturarv.

GRILL-AFTEN
Lørdag d. 9. august 2014
Inden vi starter danse-sæsonen er det blevet en tradition, at
mødes til Grill-hygge. I år bliver det hos
Jane og Ejler Svenstrup
Flodgårdvej 9
Nr. Felding
Dem der har tid og lyst kan komme i løbet af eftermiddag,
hvor der vil være kaffe og brød samt hyggelig 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 juli komme besked ud på mail/sms/FB om hvad
man skal betale og hvad man skal medbring.
Pbv.
Anni
Bemærk: Vi starter igen Mandag d. 1. september. Der
udkommer blad ca. 14 dage før.
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Juletræ for børn og voksne.
Midtvejsholdet, folkedanserne, folkedansernes børnebørn
var kommet til juletræ. Traditionerne blev holdt i hævd. Vi
dansede om juletræet, mens vi sang de gode velkendte
julesalmer. Og julemanden kom. Men ak og ve, han havde
fået forbyttet sækkene, så han ikke havde sækken med
slikposerne med. Hvor var den henne? Den vilde jagt gik.
Sækken blev fundet og alle var glade. Da midtvejsholdet og
børnene var taget hjem, fik vi folkedansere gløgg og
æbleskiver. Og så ventede der en lang juleferie.
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Besøg i Ringkøbing
Mandag d. 10 marts var så dagen for genvisit i Ringkøbing.
Kl 1800 drog en flok forventningsfulde dansere afsted sydpå,
for at mødes med vore venner i Ringkøbing.
D. 22. marts 2004 var første gang midtvejsholdet var afsted,
så i år er det en slags jubilæum, idet det er 10. gang vi skal
være sammen. Det er en aften mange ser frem til, så jeg
håber vi også kan skrive 20 års jubilæum engang.
Som altid gik dansen lystig, og det var en flok trætte
dansere, der efter en velfortjent kop aftenkaffe, kunne drage
mod Struer igen
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Dansens Dag d. 29. april 2014
D. 29. april er dansens dag, hvor der bliver danset landet
over. Vi er ikke helt færdigt med at snakke om, hvordan den
skal afholdes i år. 29. april er i år en tirsdag, og da der jo
stadig er dansere der er arbejdsramt, er der forslag om at
flytte dansen til nærmeste lørdag, så alle har en mulighed
for et komme med. Der vil komme nærmere info på mail
eller sms.

Nytårstaffel
Så er vi efter nytår, og folkedanserne vil ikke være ringere
end kongehuset, så vi holdt også vores nytårstaffel.
Det blev en dejlig aften med masser af god mad fra det
store ta´selv bord. Efter middagen spillede musikken op til
dans, som Egon stod som leder af. Da der nok var lidt
rigelig med forskellige retter, og man jo gerne skulle smage
det hele, blev der holdt mange pauser i dansen, hvor der var
tid til at synge, og ikke mindst til at få snakket.
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Fastelavn
Sæsonen igennem er der traditioner, også fastelavn, som vi
havde d. 3. marts i år. I disse spare tider, og nok fordi iveren
blandt de voksne til at slå til tønden ikke var så stor, var der
i år kun tønder slåning for midtvejs holdet. Det var dejligt at
se nogle af voksen danserne havde taget børnebørnene
med. Der blev slået til tønden med stort iver. Katte kongen
blev Nelli S Christensen, Erik blev dronning, også selv om
han fik en mindre kølle på et tidspunkt. Efter tønden var
slået i stykker, var der slik og hjemme bagte boller, kaffe,
saftevand og sodavand. Aftenen sluttede af med dans og
kaffe med boller til de voksne dansere.

Der er nogle ”børn” der spiser med hele hovedet.
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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.
2537 5692
Mail:
lisebrandtfibiger@gmail.com

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
2168 6173
mpsimonsen56@gmail.com
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