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Husk nyt opstart
På generalforsamlingen blev det i år vedtaget, at
voksenholdet skulle begynde lidt senere. Der var mange der
ikke var færdig med deres ferie, så opstart for voksenholdet
er mandag d. 18. september.
Midtvejsholdet holder på det gamle, så deres opstart er
første mandag i september, nemlig d. 4. september.
Håber at i alle har haft en dejlig sommer, selv om vejret ikke
altid har været til solbadning, så der er masser af energi til
en ny sæson i dansens tegn.
Hører du om nogen der har lyst til at danse folkedans er der
altid plads til flere, for husk ”folkedans giver sved på panden
og smil på læben”

I maj måned fik jeg som formand en opringning fra en forælder på
Parkskolen. En 8.klasse havde en venskabsklasse i Madrid, og nu
kom den klasse på besøg. Parkskolens klasse og forældre ville
gerne vise dem noget typisk dansk ,og hvad var mere nærliggende
end folkedans. Var der en instruktør og en musiker med samt
nogle dansere, der ville med til det? Jo vist var der det, og såvel
danske skolebørn, som de spanske, som folkedanserne og med
Egon og Henning havde en god aften.
Peter Astrup fortæller som forælder om aftenen, og hans datter
Sarah som en af eleverne i 8.klasse:
På vegne af trivselsrådet i 8i, vil vi gerne sige tusind tak for jeres
optræden med folkedans for vores elever og vores spanske
gæsteelever.
Vi havde en god stykke tid forinden disse spanske elever skulle
besøge os i Struer, drøftet hvad vi skulle overraske dem med til en
afslutningsfest, en af vore forældre foreslog folkedans, vi drøftede
det noget, da det var unge mennesker på ca. 15 år, om det kunne
passe sammen. Beslutningen blev taget og vi var spændte på
hvordan de unge mennesker ville reagere.
Aftenen kom og vi var nu ret spændte, og da vi så kom i gang med
dansen, blev vi alle noget overraskede over hvor godt og hurtigt
eleverne kom med i dansen, og alle så ud til at more sig, vi synes
det var fantastisk at se hvordan unge og ældre faldt sammen i
dansen som blev bedre og bedre.
Vi vil klart anbefale andre at få besøg af jer, for det var en
fantastisk oplevelse for os alle unge som ældre.
Tak for oplevelsen
På vegne af trivselsrådet
Peder Astrup.
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Her er udtalelsen fra min datter Sarah:
En positiv og sjov oplevelse, som vi fik lov at dele med vores
besøgende fra Spanien. Det var godt at vise dem, hvordan en
gammel dansk dans udøves, da dans også er en stor del af deres
spanske kultur. Samtidig kunne man mærke at både spanierne OG
danskerne havde det morsomt, da mange af os fra klassen ikke
havde prøvet dansen som sådan før. Derudover kom danserne
påklædt i autentiske folkedansdragter, som lige satte prikket over
i'et.

Hilsen Peder Astrup

Grill aften
Igen i år havde vi grillaften, som blev afholdt hos Jane og
Ejler. Vejret var igen med os, så der blev rigtig hygget, både
ved grillen og ved bordene, som var sat op i deres store
udestue. Da vi selv skulle have kød med, håber jeg alle fik
hvad de kunne lide.
Sang og underholdende musik blev det også til, da Henning
pakkede sin harmonika ud og sammen med resten af
musikholdet lod tonerne strømme ud.
Sådan en aften går alt for hurtigt når man er i muntert lag,
og jeg synes lige vi var kommet, da klokken sagde, at det
var på tide at sige godnat, og på gensyn i den kommende
sæson.

3

Afslutning
Lidt spændt var vi nok i bestyrelsen, da vi skulle have
afslutning. I nye lokaler, som vi ikke var helt dus med, så der
var mange spørgsmål. Kunne vi være i lokalet når der også
skulle være plads til dem der så på, Hvordan skulle vi stå
efter indmarch, ville det forstyrre for meget at der ikke var
kaffe i samme lokale. Alt faldt dog på plads, det eneste der
ikke var plads til var fanen, der var simpelthen for lavt til
loftet.
Danseglæden var der også i de nye lokaler, og efter den
sædvanlige fremvisning af årets danse, var der fællesdans
hvor alle var på gulvet samtidig, og her fik nogle fra
voksenholdet deres dansefærdigheder på prøve, når Egon
tog en af de danse som midtvejsholdet kunne.
Kaffen med amerikansk lotto måtte vi dog tage i et af de
andre lokaler, da det var nemmere at opstille bordene der.
En dejlig aften med masser af danseglæde.
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