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Generalforsamling
Der afholdes ordinær Generalforsamling i Struer
Folkedanserforening, mandag d. 19. Januar 2015 kl. 19.30 i
Gimsing Sognegård.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil der være lidt spiseligt og hvis
tiden er til det vil der også være mulighed for at danse lidt.
Pbv.
Anni

NYTÅRSTAFFEL
Fredag d. 23. Januar 2015 kl. 18.00
Gimsing Sognegård vil denne aften være rammen om vores
årlige Nytårstaffel. Det plejer at være en rigtig hyggelig aften
med masse af lækkert mad og en livlig Legestue under
ledelse af vores gode Leder og Spillemænd.
Program for aften:
Velkomstdrink
Buffe med medbragt mad
Legestue
Medbring mad til det store ta´selv bord, tallerkner, bestik,
glas og kop. Der vil kunne købes øl / sodavand til rimelig
priser. Foreningen giver kaffe / te.
Man er meget velkommen til at tage familie eller venner
med denne aften.
Vel mødt
Mvh
Bestyrelsen
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JULEAFSLUTNING 00

Mandag d. 1. december 2014 kl. 18

Tiden er kommet til at året snart er omme. Så derfor har vi
et håb om at Julemanden har tid til at komme forbi Gimsing
Sognegård til lidt Julehygge.
Vi starter med at gå rundt om det pyntede juletræ sammen
med Midtvejsholdet og hygge os lidt.
Der vil være Godteposer (skal være bestilt senest d. 26.
nov.)og lotteri.
De voksne dansere er velkomne til, at møde op med børn
/børnebørn her.
Ca. kl. 19.30/20.00 tager de Voksne dansere over og
danser frem til kl. ca. 20.45, hvor der vil være Gløgg og
æbleskiver samt kaffe og lotteri.
Bestyrelsen ønsker hermed alle en Glædelig Jul og et Godt
Nytår og på gensyn igen i 2015, mandag d. 5. januar.
Mvh
Bestyrelsen
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Sommerdans i Lemvig
Vi kørte i bus til Lemvig, og i bussen fik vi et armbånd på, så
alle kunne se, vi var med i vild med dans i Lemvig.
Efter vi havde fået at vide, hvor vi skulle sove, gik vi alle ned
til havnen hvor alle danserne var, der var mange forskellige
slags.
De voksne skulle danse i gågaden,
det kom vi ikke til, heldig/uheldig vi
ville gerne, men det øsregnede.
Merethe danser i gul regnfrakke,
fordi det regnede, men det var
alligevel sjov.-Erik- jeg kom
desværre ikke til at danse, selv om
jeg gerne ville.-Jeg kom slet ikke med til noget nede i byen

Der var et hold, jeg ved ikke
hvor de kom fra-de var gode-de
havde lært trinene. De blå
armbånd viser de er til stævne.
Medens de dansede kom der
en ordentlig byge, alle løb ind
under halvtaget. Solen
skinnede da også engang
imellem.
Lidt aftenhygge – Merethe ligger og
leger med sin telefon.
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Merethe venter på sin mad, det var meget godt det vi fik, jeg
kan ikke huske hvad det var, men det
smagte godt. Der var mange retter, og
ind imellem var der underholdning. Det
hele var meget flot.
Jeg ved ikke hvor mange der var med,
men rigtig mange.
Næste morgen fik vi morgenmad i
hallen, rundstykker – ost –
marmelade – kaffe – te – juice, og
en ulækker salami, helt rød af
farvestoffer.
Efter morgenmaden pakker vi og
kører hjem, Erik og Merethe
syntes det var en god tur, og
håber på de kommer med til Viborg næste år, og mange
flere kommer med.
Hilsen Merethe og Erik
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Multietnisk Fest i Trivselshuset,
Holstebro
Igen i år var der et lille hold afsted til ”sort arbejde” i
Holstebro. Har været tilbage i de gamle billeder, og her
kunne jeg se, at første gang var i 2002, her blev der danset i
et stort telt på plænen samme sted. For syv år siden fik de
så deres samlingshus, hvor festen har været siden.
Da vi kom, var der opvisning i indisk dans med meget højt
musik, men flot var det at se på.
Da karate klubben kom på gulvet blev vi kaldt ind til
spisning, som igen var spændende. Dog havde de fjernet
den stærke grønne sovs, som Egon snakker så meget om.
Efter spisning var det så vores tur til at vise dansk kultur
med lidt dans. Efter vores opvisning var det så de andres tur
til at prøve kræfter med dansen, og i år var der rigtig mange,
også voksne der var med på gulvet. En rigtig hyggelig
eftermiddag sammen med mange glade mennesker.

2002

2014
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Besøg fra Ringkøbing
Så er en af årets store begivenheder for midtvejsholdet,
nemlig besøg fra Ringkøbing, ovre. Det blev igen en
fantastisk aften, med masser af dans, og som altid var det
hjælperne der først blev træt.
Det var 11. gang der var besøg, eller som Egon sagde, så
er det 21. gang vi er sammen. Dette har givet mange
venskaber, og der går altid lidt tid med at få hilst på alle dem
man kender, inden dansen går i gang.
Efter 11/2 times dans, kun afbrudt af en lille pause med
saftevand, var det dejligt da Egon slog dørene op til den lille
sal, hvor et stort kaffebord stod klar. Foreningen takker alle
der har bidraget med brød, uden denne hjælp er det svært
at få sådan en aften afsluttet.
Efter kaffen var det så tid til at drage hjemad, og det var
med et farvel og på gensyn til marts.
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Bestyrelsen.
Formand:
Tlf.
Mail:

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

Næstformand: Lise Fibiger
Tlf.
25375692
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

Midtvejshold:
Tlf.

Lykke Zobbe
2781 3135
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