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Generalforsamling
Der afholdes ordinær Generalforsamling i Struer
Folkedanserforening, mandag d. 22. januar 2018 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. 2. februar 2018 kl. 18.00
Så er det med at få danseskoene frem, madkurven pakket
og ud af døren til nytårstaffel i Struer Folkedanserforening.
Det er efterhånden mange år siden, vi havde første
nytårstaffel. Jeg har fundet billeder tilbage fra 2005, men om
det er første gang, er jeg ikke sikker på, men måske der er
andre med bedre hukommelse.
For de der ikke har været med til dette før, så bringer hver
familie en ret med til det store ta´selv bord. Så er det altid
spændende, hvad der er af overraskelser, man kan glæde
sin mave med.
Efter indtagelsen af de kulinariske overraskelser er der
dans, så maden kan blive rystet på plads. Her har Egon
sommetider en overraskelse med. Vi har prøvet at danse
stokkedans, bytte plads så mand danser dame og damen
ligeledes bytter plads, men nu får vi se.
Er der nogen der har lyst til at tage venner eller familie med,
er alle velkomne, bare mød op med godt humør.
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Juletræ
Nu er vi i 2018, og et nyt år er foran os. 2017 sluttede med
juleafslutning for begge hold.
Der var et kæmpe fremmøde ved midtvejsholdet til dette års
juleafslutning, og bestyrelsen var lidt spændte på, om der
var plads rundt omkring træet, der i år stod i gangen i
aktivitetscenteret. Det gik fint, selv om pladsen var trang,
men så kunne vi jo bedre høre hinanden, mens vi sang de
gamle julesange. I år var der udvidet orkester, da Erik var
med på guitar.
For nogen var det lidt svært at koncentrere sig om sangen,
der blev kikket ned af gangen, om julemanden mon var på
vej. Pludselig kom han så gående op af gangen, (kanen og
Rudolf kunne jo ikke komme ind af døren), og han havde
også husket en lille før julegave til alle.
Efter kaffen var det så næste hold, der skulle i gang. Her
blev der ikke sunget så meget, men Egon kunne flere danse
til julemusik, så vi kunne også komme i den rigtige
stemning, inden vi gik ind i lokalet ved siden af, hvor der var
gløgg og æbleskiver
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Hjerl Hede
Igen i år var der dans på Hjerl Hede op til jul. Jeg var ikke
selv med, da der var fødselsdag hos børnebørnene, men
jeg har hørt, at det var det største hold til dato, 36 dansere,
så de godt fire kvadriller kunne fylde det meste af forhallen
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