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Dans og motion
Hvad er den bedste motion man kan få? For nogen er det
en løbetur i skoven, andre gymnastik eller måske svømning.
Jeg mener en gang dans, hvor man både får rørt ben, krop
og ikke mindst lattermusklerne er den bedste.
Husk det et den 7. september er første danseaften, og
skulle du kende nogen der ikke er klar over hvor Gimsing
Sognegård ligger, så tag dem i hånden og vis dem, hvor det
er, man har det sjovt når man danser

Grillaften
Der er mange traditioner i en forening, og her er Struer
Folkedanserforening også med.
For lige at sige hej til hinanden, så vi ikke helt glemmer de
mange ansigter, har vi en grill aften midt sommer. I år havde
Helene og Poul Erik ryddet deres garage for biler, og lavet
den om til gildesal (hvad jeg kunne forstå på Poul Erik ikke
var første gang).
Grillmester Poul Erik sørgede for at kødet blev perfekt, og
når så ”pigerne” rettede salaten til, ja så kan det kun blive
en god aften.
Aftenen var dog uden musik og leder i år, da de skulle andet
sted hen, men så fik vi snakket det mere.
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Afslutning
Sæsonens sidste begivenhed er afslutningen, hvor alle
gerne vil vise, hvad der er blevet arbejdet med hen over
vinteren.
Mange afslutninger har jeg været til i mine snart mange år
som danser, men jeg kan ikke mindes at der har været så
kraftigt fremmøde før, hvor var det dejligt.
Jeg her nok skrevet dette før, men jeg er hvert år overrasket
over hvor meget Egon kan lære midtvejsholdet af nye
danse, at ”Åh Susanne” også skal med hvert år er så en helt
anden historie.
Voksenholdet er ikke så stort, men når alle gør hvad de kan
for at møde hver gang går det fint, og danseglæden fejler
ikke noget.
Tak for en dejlig sæson, og jeg håber vi ses d. 7 september.
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Kære Midtvejshold
Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal til at danse igen. Vi
begynder mandag 7.september kl. 18,45, som vi plejer.
Vi glæder os meget til at se jer, for det er altid så dejligt at
danse sammen med jer. I går glade i gang og laver vi fejl, så
griner vi af dem. Der sker nok ikke så meget nyt i efteråret,
men selvfølgelig skal vi have besøg fra Ringkøbing, sådan
som vi plejer. Det er altid en festlig aften både for jer, for os
voksne og for dem fra Ringkøbing.
Vi håber, I alle kommer igen – og der er plads til mange
flere, både fra Centermidtbyen og fra Mariebjerg.
Kære voksne
Også jer glæder vi os til at se igen og håber alle møder
friske og raske op – kommer der nogle nye, skal de være så
hjertelig velkomne. Siden sidst har vi haft en god grillaften
hos Helene og Poul Erik. De har god plads til os uanset vejr
og vind.
Bortset fra at det ikke har været snestorm, har vi haft
næsten al slags vejr i sommer, så vi kan ikke klage over
variationen i vejrliget.
I skal ikke forvente de store forandringer i efterårets
program i forhold til sidste år, men det vigtigste er da også,
at vi mødes til danseaftner fra mandag 7.september kl.
19.30. Og det gælder for os som for Midtvejsholdet, at de
fejl vi laver, griner vi sammen af. Vi, der ikke er så dygtige,
lærer af jer, der kan, men at vi har det morsomt og
fornøjeligt og for sund motion er det vigtigste.
Vel mødt til alle.
Lise Brandt
Fibiger
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