Hjerl Hede
Det var 2.pinsedag, til majfesten på Heden, vi var 2
kvadrille og 7 spillemænd, det var bare godt med så
mange.
Den næste gang vi stillede op til,var levendegørelsen den
26.juni, da var vi lige så mange danser, men
spillemændene var krympet til 3, men vi havde stadig en
kanon dag.
Hver gang starter vi ca.kl.1300 ,med at varme op og øve i
forhallen, med de danse som vi senere skal bruger,
derefter går vi ud i landsbyen og danser ca. en halv time,
så er der kaffebord, der bliver også danset lidt bag
efter og dagen slutter med øl og vand ved bilen.
Alle skal have tusinde tak for den gode opbakning og gode
humør.
PS. Vi har en gang tilbage ,så der er plads til flere, så ring
til mig!!!
Det er høstfest den 22.august kl. 1300
Hilsen og tak Holger

PS. Der skulle være høstfest den 22. august, men det er
flyttet!!!!!!!!
Det bliver altså den 28 og 29 august begge dagene.
Vi starter med at varme op kl. 13.00
Den 29. altså den sidste danse dag på Heden, mødes vi
hos Emma til lidt mad m/m bagefter
Hilsen Holger
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Adresse på hjemmeside: www.struerfolkedanserforening.dk

Opstart
Mandag d. 6.september er der igen folkedans. Vi mødes til
sædvanlig tid i Gimsing sognegård hvor Egon og Henning
nok skal sørge for vi får rørt os.
Midtvejsholdet :

1845 til 1930.

Voksne :

1930 til 2200

Formandens tanker!
Så skal vi snart i gang igen, efter en god sommer,
og så har vi forhåbentlig haft mange gode oplevelse,
så vi kan stå vinteren igennem.
Mine tanker ved sæson start er ikke så mange,
Jeg synes det går godt med god opbakning, på begge
hold.
Vi har ikke lavet nogen revolution, men små justeringer er
der altid plads til.
Så har jeg et ønske !!!!
Det er når vi blive bedt om at danse i byen, plejehjem,
havnen og Hjerl Hede, så kunne vi godt være lidt flere,
TAK.
Jeg kan godt sige, det er nogle gode oplevelser, vi får for
at danse for publikum, og så er der social samvær
bagefter, et eller andet sted, hyggeligt.
Det er ærgerligt vi ikke kan stille med et børnehold, men
det er meget svært, der er mange tilbud til de unge,
andre foreninger har også mistet børn/unge hold.
Så det er nok fremtiden. Så må vi andre jo holde gang i
folkedansen.
Så har der været meget snak om indsamlinger til
rundedage/sygdom.
Vi er blevet enige i bestyrelsen, at vi samle ind til runde
fødselsdage, bryllup/sølvbryllup og ved dødsfald .
Så håber jeg at alle møde op igen i år, til glad motion
(folkedans)
Vel mødt Holger
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Tilflytter aften på Struer gymnasium den
11. maj 2010
For at give nye borgere i kommunen mulighed for at få
indblik i, hvilke fritidsaktiviteter de mange foreninger kan
tilbyde, havde Struer Kommune sendt indbydelse til 150
tilflyttere til et arrangement på Struer Gymnasium.
Samtlige foreninger var ligeledes inviteret til at præsentere
Deres forening. Hver forening havde mulighed for at opstille
en stand.
Fra Struer Folkedanserforening deltog Egon Rasmussen,
Mona og Peter Simonsen og Emma Elgaard. Egon, Mona
og Peter havde Deres folkedanser dragter på, det så meget
flot ud.
Egon havde foreningens fane med, som var placeret i
stativ. Mange foreninger havde gjort rigtig meget ud af
deres stande, og enkelte foreninger serverede små
lækkerier.
Det eneste der manglede var tilflytterne. Vi, som var der
havde en hyggelig aften.
Emma
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Tilflytter
”Den første vinter gik vi til folkedans, men da sæsonen var
ovre, og vi havde holdt fremmede mennesker i hænderne
og omkring livet, som man jo gør i folkedans, havde vi
endnu ikke snakket med nogen. der var sådan lidt ømentalitet, men efter 30 år går det fint.”
Da jeg læste dette tænkte jeg, det kan ikke være vores
forening, eller??
Jeg ved godt man snakker bedre med nogen end andre,
og jeg sidder også helst samme sted til kaffen, men det
kan ikke skade at have disse linier i tankerne, når der
kommer nye dansere.
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DRAGTSYNING
Vi er i foreningen så heldige, at Inger har indvilliget i at
komme igen i år for at lave et dragtsyningskursus for vore
medlemmer. Det vil finde sted på Østre Skole i weekenden
29. – 31. oktober. Kurset koster 100 kr. pr deltager plus evt.
forplejning.
Der er mulighed for at få ændret lidt på den dragt, der
måske har ligget i skabet og er blevet lidt for lille, eller du
skal måske i gang med at lave noget helt nyt. Hvis det
sidste er tilfældet, vil Inger gerne vide lidt om det på
forhånd, så snak med Jytte, som vil stå for arrangementet.
Der vil være tilmelding de første par danseaftener, eller du
kan ringe til Jytte på tlf. 97 85 39 49.
For at Inger kan hjælpe alle så godt som muligt, kan der
max. være 10 deltagere på kurset.
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Afslutning
Efter en dejlig vinter med masser af folkedans, er det også
rart at få en pause, så man kan samle kræfter til en ny
sæson.
Afslutningen var igen i år meget flot, med mange dansere,
og ikke mindst mange gæster, der kunne nyde de mange
dansere.
Der var mange dansere fra midtvejsholdet, som viste hvad
der var lært i vinter, og man kan hvert år blive forundret.
Derefter var det voksenholdet, der skulle prøve at lave en
lige så fin dans. Om det lykkes er nok op til de fremmødte
tilskuere at bedømme.
Herefter var der legestue med et udvidet orkester, da
Henning´s arm ikke var klar endnu, der kun blev afbrudt af
en velfortjent kaffepause.
Efter sådan en dejlig aften glæder man sig allerede til
næste vinters dans.

Sommerfest/grilaften
30 personer havde taget imod invitationen hos Jane og
Ejler, som igen i år lagde hus til Struer Folkedansers
sommerfest.
For de lidt mere friske var der tur i Præstbjerg Naturcenter,
hvor der var lavet et lille løb, med mange ”underlige”
spørgsmål som ikke alle lige kunne svare på. Vinder med
flest rigtige var Lise.
Grilmester var igen i år Bent, og vi takker Jytte, Bent, Jane
og Ejler for den fine mad. Der blev spist, sunget og hygget,
og alle var enig om, at det skal gentages

Aftenstemning ved Jane og Ejler

Venskabsby
Har lige snakket med Jutta fra Sønderjylland, de vil stadig
gerne komme og besøge os, men vil godt vente til foråret,
da der har været en del stævner og ture i sommer, og
energien er lidt brugt.
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