Bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig,
så bestyrelsen ser sådan ud:
Formand:
Tlf.
Mail:

Anni Juhl Jørgensen
97855589 – 21224575
ajj-7600@vebspeed.dk

Næstformand:
Tlf.
Mail:

Kirsten Mølgaard
22588550
marieoluf@gmail.com

Sekretær:
Tlf.
Mail:

Jane Svenstrup
97410395 – 24812277
janeejler@mail.dk

Tlf.
Mail:

Emma Elgaard
97852040 – 40704604
kendy@post9.tele.dk

Kasserer:

PR + hjemmeside:
Tlf.
Mail:

Peter Simonsen
97854923 – 21686173
mpsimonsen@mail.dk
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Adresse på hjemmeside: www.struerfolkedanserforening.dk

Opstart
Mandag d. 5. september begynder en ny sæson i Struer
Folkedanserforening. Håber at alle er klar til endnu et år
med motion for både ben og lattermusklerne for husk, vi
griner ikke af hinanden, men til hinanden.

Start på ny sæson
Efter en sommer med sol og regn er vi igen klar til at starte
folkedansen.
Mandag d. 5. sep. (se det vedlagte program).
Egon står igen klar til at give os nogle hyggelige timer med
dansetrin og med musik fra Henning m.fl.
Vi byder velkommen til nye samt gamle medlemmer og
håber vi får en god efterår / vinter i dansens tegn.
Sæsonen vil bl.a. byde på besøg på plejehjemene i
kommunen og slutte af med et 80 års jubilæumsfest.

Da Struer Folkedanserforening nogle få år var nede, tog
Metha opfordringen op, og genstartede den. Første
danseaften i den nye forening var 19 september 1968, hvor
der var fint fremmøde, så der blev nedsat en bestyrelse 2.
oktober 1968.
Foreningen ønsker Metha endnu et tillykke med de 95 år,
og vi håber stadig at se dig i foreningen fremover.
Peter

Vel mødt
Pbv
Anni
Formand

Tak til Holger
I april valgte Holger at holde i bestyrelsen og overgive pladsen
til Kirsten Mølgaard.
Der skal lyde en stor tak til Holger for arbejdet i bestyrelsen.
Holger er stadig kontaktperson for vore arrangementer.
Pbv
Anni
Formand
.
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Afslutning 2011

Metha 95 år
Fredag d. 15. juli fyldte Metha 95 år. Metha er et kendt
ansigt inden for folkedans, og har siden d. 5.april 1982
været æresmedlem af foreningen.
Når man nedstammer fra en musikalsk familie kom lysten
til at danse nemt. Allerede som 2 årig gik dansen i
køkkenet sammen med søskende til faderens
harmonikaspild.
Lysten til at undervise i dans har nok altid været der,
fortsætter Metha med et lille smil, for i Gudum friskole
underviste hun sine klassekammerater i dans i frikvarteret,
for de skulle jo gerne kunne danse til det årlige skolebal.
Senere på Staby efterskole kom så lysten til folkedansen,
som var en del af undervisningen, og derefter blev det til
meget folkedans i Gudum forsamlingshus, selv om man
kun var 15 år.
Som 19 årig blev hun så opfordret til at lede et hold
folkedansere i Struer, da deres leder blev syg, og så har
hun været aktiv leder for forskellige hold siden da. Sidst for
et pensionist hold hvor hun stoppede for få år siden.
Metha mødte også sin mand Kristian gennem folkedans.
Efter gymnastikken, hvor han var på herreholdet, var der tit
folkedans, og der blev jeg altid parret sammen med
Kristian, og han havde nu så svært ved at slippe mig
bagefter, kom det med endnu et dejligt smil. Senere var
det også praktisk at han også kunne danse, så havde jeg
jo en at vise dansene med.

6

Mandag d. 4. april var det så slut på denne sæson. Efter
indmarch var der fremvisning af vinterens anstrengelser
med at lære de mange danse. Midtvejsholdet begyndte
med deres dans, hvor der også viste deres nye dragter for
resten af foreningen. Derefter kom de voksne med deres
dans, og lidt fællesdans kunne der jo også blive til.
Der blev sagt tak til leder og musikken, samt til alle
hjælpere for en dejlig vinter.
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Dansens dag
Den 29 april er det dansens dag over hele Danmark, Hvor
meget der blev danset i resten af Danmark i år er ikke til at
sige, men i Vestjylland blev danseskoene luftet af en del
danseglade folkedansere.
Lemvig, Gudum og Struer havde i år besluttet at slå sig
sammen, og det blev til en fin opvisning på rådhuspladsen
i Struer, under ledelse af Egon.
De mange tilskuere, der med deres klapsalver satte gang i
danseglæden, gjorde det hele til en festlig dag.
Turen gik derefter til Lemvig. Hvor vi mødtes ved
pølsevognen på havnen, for at gå gennem gågaden til
pladsen, hvor der skulle være en ny opvisning. Her
prøvede jeg så noget, jeg i min 26 år lange medlemskab af
Struer Folkedanserforening ikke har prøvet før, nemlig at
marchere med en banjo som eneste musik, men det gik
fint. Hennings arm har det stadig ikke så godt, at han kan
klare at gå med sin harmonika.
I Lemvig var det så Else der tog over med ledelsen af
dansen, og efter lidt opvisning af folkedanserne, blev
publikum, som der var mange af, opfordret til at deltage i
dansen. Det blev taget positivt op, og pludselig var vi rigtig
mange på pladsen til festlig dans, så det rigtig kunne
kaldes dansens dag.
Efter sådanne to opvisninger, var det så dejligt at få skyllet
halsen, samt få snakket lidt med dansere fra de andre
byer, inden turen igen gik hjemad.

4

5

