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Generalforsamling
Der afholdes ordinær Generalforsamling i Struer
Folkedanserforening, mandag d. 16. januar 2017 kl. 19.30 i
aktivitetscenteret.
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. 20. januar 2017 kl. 18.00
Mange foreninger har traditioner med at mødes en aften, og så
lave andet end det der er beskrevet i vedtægterne.
Det gør vi også i Struer Folkedanserforening, idet vi byder til
nytårstaffel, og som ordet lyder, er det nok ikke lige dansen der
kommer først denne aften.
Jeg glæder mig til denne aften, hvor bordets glæder bliver stillet
frem, og det er altid spændende hvad de forskellige har med, og
man skal jo altid smage det hele, så et er sikker, jeg går ikke sulten
fra bordet, og jeg tror heller ikke der er andre der gør det. Der er
altid mad nok, og vi har jo også god tid til at spise det, selv om
snakken jo også skal passes.
Dansen slipper vi nu ikke helt denne aften, da alt den gode mad
lige skal rystes på plads, og her plejer Egon at finde nogle lidt
sjovere danse frem, så vi også kan få rørt lattermusklerne. (Hvis
der er nogen der synes danserne er på forkert plads, så skulle vi i
denne dans prøve at skifte plads)
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Hjerl Hede
Så nærmer december sig, og dermed også julen med alt
dens hygge, og Hjerl Hede har også i år pyntet op til jul.
Holger har igen i år lavet aftaler, så vi kan komme derud og
vise de gamle danse, som hører til samme tid, som de
gamle bygninger stammer fra.
Alle der har lyst til at danse på Hjerl Hede er velkommen, og
dansene er dem vi kender. Vi mødes i forhallen kl. 1330 og
er klar til at danse første gang kl. 1400. Der er i pausen
mellem de to afdelinger tid til at se på de gamle bygninger,
som her op til jul er befolket.

Mindeord
Nancy Christensen er efter mange års kamp mod kræften
stille sovet ind. Nancy er kendt af de fleste i foreningen som
en forkæmper indenfor dragter, og man skulle ikke stille i
noget forkert, uden der var en bemærkning fra Nancy. Hun
var da også i mange år leder af sy afdelingen, og mange
kan tænke tilbage på hyggelige stunder, når de tager
dragten på. Hun sluttede sin tid i Struer Folkedanserforening
som æresmedlem, en titel jeg ved hun var meget stolt af.
Æret være hendes minde.
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Besøg fra Ringkøbing
Igennem snart mange år har midtvejsholdet haft besøg her i
efteråret af deres venskabsgruppe fra Ringkøbing,og mange
har da også set frem til denne aften med glæde.
Desværre har holdet fra Ringkøbing måtte melde afbud i år,
da de ikke er begyndt at danse endnu, og hvad dette
skyldes er lidt uklart. Det er lidt ærgerligt da der igennem de
mange år er opbygget et venskab mellem mange af
danserne. Vi må så håbe der bliver dans igen i Ringkøbing
efter jul, så turen til foråret ikke også skal aflyses.
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