Formanden har ordet.
Så er vi kommet godt i gang med Folkedansen. Det er
dejligt, at se den hurmør, der er hver mandag vi mødes.
Først Midtvejs-holdet, der spreder glæden over dansen og
senere de Voksne, som også får snakket sammen under
dansen og kaffen.
Sidste danseaften i år bliver mandag d. 5. december med
julehygge. Vi starter igen i det nye år 2012 mandag d. 9.
januar.

Glædelig Jul og Godt
Nytår til Jer alle
Pbv.
Anni
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Huskeseddel
Så nærmer vi os den travle tid, også for folkedans. Vi får
besøg fra Ringkøbing, Julemanden finder måske Gimsing
Sognegård, der er nytårstaffel for de voksne dansere, og
generalforsamlingen må vi jo ikke glemme. Alt dette sluttes
så af med jubilæumsfesten til foråret. Har du glemt
datoerne, så kan de findes ved at læse resten af bladet.

”Sort arbejde”

Juleafslutning

Lørdag den 29. oktober kl. 18.oo 2011 var vi 16
folkedansere plus Egon og Henning som tog til
”sort arbejde” i ”Trivselshuset”, Holstebro.
Vi blev mødt af en meget stor flok nydanske børn og
formoder jeg, nogle få forældre og
få voksne danskere, som havde meget travlt med
arrangementet.
Der var 2 nydanskere som underholdt med repmusik og
sang. Det var så højt, at alle fik ørene blæst rene.
Efter at vi havde spist det velsmagende fremmede mad,
skulle vi danse folkedans. Vi kunne lige blive 2 kvardriljer.
Vi dansede en del danse, og der var flot bifald fra
tilskuerne. Efter opvisningen dansede vi med børnene. Der
var ikke meget gulvplads til dansen, men det gik.
Egon er fantastisk til at få børnene engagerede, så dansen
fortsatte indtil festen var slut kl. 19.45
Jeg tror alle fik en god oplevelse med hjem, og vil være
med næste gang.
Emma

Selv om jeg synes vi lige har haft sommer, og sæsonen for
folkedans er ny endnu, så er det tid til i bestyrelsen at
tænke på juleafslutning.
Mandag d. 5. december danser midtvejsholdet om
juletræet, mens de venter på julemanden, og jeg håber han
også i år får tid til at komme forbi sognegården med lidt
godt til børnene.
Senere er der dans/legestue for voksenholdet, som
afsluttes med gløgg og æbleskiver.

Generalforsamling
Struer Folkedanserforening afholder ordinær
generalforsamling mandag d. 23 januar kl. 1930 i Gimsing
Sognegård. Dagsorden ifølge vedtægterne som kan findes
på hjemmesiden. På valg er Jane, Kirsten og Emma som
gerne modtager genvalg. Dette skal ikke forstås sådan, at
andre ikke må stille op til bestyrelsen.
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Nytårstaffel
Fredag d. 13. januar er der nytårstaffel for alle voksne
dansere, og har man venner eller familie, der ikke ved
hvad folkedans er, eller måske aldrig har prøvet at være
med, så er her en stor chance for at prøve dansen i
afslappede omgivelser.
For dem der ikke har prøvet nytårstaffel før, er det en
komsammen, hvor alle laver lidt spændende mad, (lidt
mere end man selv mener man kan spise). Alt maden
bliver så sat på et stort bord, fra hvilken man så kan få en
masse forskelligt at spise.
Så er der nogen der spørger, om ikke alle kommer med
det samme mad, det er den risiko vi må tage, men til dato
har der været meget forskelligt.
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Besøg fra Ringkøbing
Mandag den 28 november er dagen som midvejsholdet, ja
og også vi andre, har set frem til.
Denne dag får vi besøg fra Ringkøbing. Det er
midvejsholdet derfra, under kyndig ledelse af fru Madsen,
som kommer på genvisit.
Vi var jo hos dem sidst. Det bliver som altid en super aften.
Vi skiftes til at vise hvor gode vi er blevet til at danse, og
mon der ikke også bliver tid til en fælles dans.
Efter dansen, der som altid har gjort os sultne og tørstig, er
der kaffebord og saftevand.
Det bliver spændende at se hvor kreative vor kagebagere
har været.
Under kaffen synger vi et par sange og ved 21 tiden er det
så ved at være tid til at tage afsked og tage hjem med
endnu en god oplevelse i rygsækken.
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Struer Folkedanserforening 80 års
Jubilæum
Struer folkedanserforening har 80 års jubilæum d. 5. dec. I
år. Men i bestyrelsen har vi besluttet at holde en
Jubilæumsfest lørdag d. 24. marts 2012 i forbindelse
med vores afslutning.

Så sæt kryds i kalenderen nu
Vi arbejder med planlægning af hvordan vores dag skal
løbe af staben. Der er bestilt kogekone og der vil blive
lavet en 3 retters menu til festen om aften, som vil blive
holdt i Gimsing sognegård.
Er der nogen som har nogle gode idéer, er i meget
velkommen til at kontakte en af os fra bestyrelsen.
Flere informationer vil komme på danseafterne og
indbydelse vil komme 1 uge i februar.
Pbv.
Anni

Dragt-syning
Vi er nogle der mangler at sy noget til dragter og andre der
skal have noget fornyet. Så derfor har vi besluttet at mødes
en gang i mellem for at få lavet noget og hjælpe hinanden.
Så hvis der er nogen der vil være med, så mød bare op.
Første gang var torsdag d. 3. nov. Det vil blive bekendtgjort
på danserafterne, hvor og hvornår vi syr.
Lørdag d. 28. januar og søndag d. 29. januar 2012 har vi
lånt Håndarbejdslokalet på Østre Skole, hvor vi bl.a. skal
have set på Busseronne tilretning. Her vil vi gerne bede om
hjælp fra Jer. Der vil også her være mulighed for at sy til sig
selv.
Nærmere info kommer.
Pbv.
Anni
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