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Generalforsamling
Der afholdes ordinær Generalforsamling i Struer
Folkedanserforening, mandag d. 18. januar 2016 kl. 19.30 i
Gimsing Sognegård.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag og forslag
om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde
senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Efter generalforsamlingen vil der være lidt spiseligt og hvis
tiden er til det vil der også være mulighed for at danse lidt.

NYTÅRSTAFFEL
Fredag d. 22. januar 2016 kl. 18.00
Efter jul er der som regel lidt stille i aktiviteterne, så der er
plads til at skrive nytårstaffel i kalenderen ud for d. 18.
januar. For dem der ikke har været med før, kan det
oplyses, at man rolig kan komme, der er ikke nogen
overraskelser af den
ubehagelige slags.
Aftenen begynder
med spisning fra det
store ta´selv bord,
hvor man tager en ret
med, så der er nok at
spise til en familie (to
personer) plus lidt
mere, alle disse retter
sættes så på et stort bord, hvorefter vi går i gang med at
smage på alt den dejlige mad. Det er nu sjovt, for selv om
der sjælden tales om, hvad man har med, så er det sjælden
der er meget af den
samme slags.
Efter indtagelsen af
de kulinariske dele,
sørger Egon med
orkester bestående
af Henning og hans
piger, at vi får en
gang dans, så alt det
gode mad ikke
sætter sig alt for
meget på sidebenene.
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Synes du dette lyder dejligt, hvad så med at inviterer et par
venner med, så de også kan opleve en aften med smil,
venskab og motion.
Du skal selv medbringe mad til det store ta´selv bord,
tallerkner, bestik, glas og kop. Foreningen giver kaffe / te.
Vel mødt

Hjerl Hede
Traditionen tro danses der igen i år på Hjerl Hede, dog med
den lille ændring, at dagen er flyttet til søndag d. 6.
december kl. 13.00. Der var ikke plads til at danse i
forhallen den normale weekend PGA alle de boder med
udstilling denne dag. Alle der har lyst til at danse der er
velkommen, Holger skal nok finde ud af at få os sat
sammen, så vi kan klare dansene.
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Besøg fra Ringkøbing
Så kom endelig den aften, som mange har set frem til,
nemlig når vennerne fra Ringkøbing kommer på besøg. Der
var godt nok lidt
kikken rundt,
klokken var jo
mange, og der var
stadig ikke kommet
gæster. Dansen
begyndte og
pludselig kom
musikken ind af
døren, og lidt efter
alle danserne med
leder og hjælper. Hvad der havde forsinket dem ved jeg
ikke, men gensynsglæden blev ikke mindre af den lille
forsinkelse.
Aftenen blev
som altid festlig,
med masser af
dans fra begge
ledere, og selv
om lederen fra
Ringkøbing
havde nogle nye
danse med, blev
disse også
hurtigt lært af et
altid oplagt hold.
Man kan blive helt høj bare ved at stå og se på dette dejlige
hold, hvor danseglæden lyser ud af alle ansigter.
Selv en dejlig aften får jo en ende, og pludselig meddelte
Egon at der var kaffe,(ja hvor var tiden blevet af), dette var i
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den lille sal, hvor der var dækket op til det helt store
kaffebord, med kage bagt af foreningens medlemmer. Uden
hjælp herfra kan sådan en aften ikke lade sig gøre, og der
skal lyde endnu en tak til de mange der kom med kage.
Efter kaffe var der også lige tid til at få rørt lungerne med lidt
sang, og sangglæden manglede der ikke, jeg havde besvær
med at hører musikken, selv om der var to der spillede.
Alt har en ende, også denne aften, så med et på gensyn
mandag d. 7 marts i Ringkøbing blev der sagt farvel med
mange kram og klap på skulderen til de mange, som med
dansen har fået venner rundt i landet.
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Danseaften
Hvad er en danseaften? Har man mon tænkt nærmere over
hvorfor man kommer til en danseaften. Er det for at få
motion på en behagelig måde, hvor man er sammen med
andre, og ikke bare sidder alene i et stort motionsrum på et
dumt instrument og trækker i nogle håndtag. Er det mon det
at være en del af et fællesskab og dyrke en sport, hvor man
bare får et smil, hvis eller når man laver en fejl, og ikke får
skideballe af træneren fordi holdet nu ikke vandt denne
turnering. Er det mon for at øve de gamle danse, så de kan
vises frem sammen med de gamle dragter, så en arv ikke
går i glemmebogen, eller er det ??? ja alle har nok en
grund, og jeg håber danseglæden vil bevares i mange år
endnu, så vi kan mødes til endnu mange hyggelige stunder.
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Musik Struer Folkedanserforening.
Struer Folkedanserforening er så privilegeret at have 3
spillemænd (1 spillemand og 2 spillekoner) til vores
danseaftener. Trioen består af 2 harmonikaer og 1 klarinet,
hvilket er et virkeligt godt mix. Vores spillemand er fast
hvorimod vores 2 damer kommer trofast aften efter aften på
fuldstændig frivillig basis.
Det er en stor fornøjelse at danse til jeres dejlige musik.
Jeg ved at alle folkedansere sætter stor pris på dette. Vi vil
gerne gennem bladet give udtryk for vores taknemmelighed
til vores uundværlige musikere.
På foreningens vegne
Emma

Midtvejsholdet
Det er med glæde vi har fuldt midtvejsholdet gennem årene,
og der er nu et meget fint hold af dansere og hjælpere, der
hver mandag morer sig med dansen i Gimsing Sognegård.
Håber dette hold kan bestå mange år endnu, til glæde for de
mange med særligt behov, som fortsat kan nyde dansen
sammen med ligestillede.
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Bestyrelsen.
Formand:
Tlf.
Mail:

Lise Fibiger
2537 5692
lisebrandtfibiger@gmail.com

Næstformand: Henning Mortensen
Tlf.
4014 4275
Mail:
hmortensen456@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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