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Nyt dansested
Kære Midtvejshold og voksne dansere.
Så er den gode lange sommerferietid ved at være ovre. Vi
håber, alle har haft en god sommer, og at vi mødes igen til
danseaftner.
Det bliver noget anderledes i år, når vi starter op et nyt sted.
Vi mødes på Aktivitetscentret mandag 5. september kl.
18.45 for Midtvejsholdet og for de voksne kl. 19.30.
Adressen til Aktivitetscentret er Skolegade 5A, men det vil
være bedst at parkere i skolegården med indgang fra
Nørregade. Der er indgang til centret både fra Skolegade og
fra parkeringspladsen.
Vi håber på et glædeligt gensyn med jer alle – og gerne
nogle flere.

Efterårets program vil forme sig nogenlunde som sidste år.
Selv om lokalerne er anderledes, så vil der foregå de
samme ting. Der vil ikke blive solgt øl og vand længere, men
kaffen tager I stadig med, og vi vil som vi plejer synge
sammen.
Vel mødt til alle.
På bestyrelsens vegne
Lise Brandt Fibiger
.

Her er det nye
dansested, med
indgang fra
Nørregade og
skolegården

Opbevaring af dragter
Som nok mange ved, havde vi et rum under sognegården til
alle de ting, en forening nu får samlet sammen. Dette rum
forsvandt også med ombygningen, men vi fik så i
sommerferien tilbudt et stort og dejligt tørt rum under
aktivitetscenteret. Bestyrelsen har haft ”store flyttedag” så
nu er alle foreningens ting igen samlet et sted.
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Grill aften
Det er ved at være nogle år siden, vi havde grill aften første
gang, og når noget gentages flere gange, kaldes det nok
tradition.
Man skal passe på ikke at låse sig fast i plejer, men denne
aften synes jeg er en, vi må beholde. Her kan man få vendt
mange ting, som der måske ikke lige er tid til at snakke om,
ved en normal kaffepause, eller på en danseaften.
Jane og Ejler lagde hus til i år, og for at alle fik det kød de
bedst kunne lide, havde vi selv kødet med, som vi så stod
og tilberedte ved grillen sammen. Allerede her gik snakken
lystig, og den blev ikke mindre senere ved bordrene.
Musik og sang hører også til denne aften, og Henning hjalp
os med at finde melodien til sangene.
Fotografen havde ikke sit kamera med, så jeg har fundet
nogle billeder fra første grillaften. Er der mon nogen, der kan
huske årstallet?

3

Afslutning
Det var nok med en lidt underlig fornemmelse, jeg tog til
afslutning i folkedans for sæsonen 2015/16. Det var jo
sidste gang jeg skulle danse i den gamle sognegård,
sammen med resten af holdet. Et sted jeg forbinder med
folkedans, og mange gode minder, men det vil jeg tænke
videre på til næste kommunalvalg.
Danseglæden var heldigvis ikke væk, og begge hold viste
fin dans til de altid oplagte spillemænd, der så trofast sidder
der hver aften, og prøver at få os til at følge takten i alle de
sjove danse, som Egon finder frem, og selv efter mere end
25 år som danser, kan han stadig finde nye danse, jeg ikke
har danset før.
Tak for en dejlig sæson, håber vi ses d. 5. september.
Peter
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