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Opstart
Efter en forrygende sommer, med masser af solskindstimer,
er det lidt svært at skulle til at tænke på vinterens aktiviteter,
men kalenderen siger snart september, og det betyder at
der igen er folkedans.
Som sidste år begynder voksenholdet ikke første mandag i
september, men 14 dage senere, nemlig d. 17. september.
Midtvejshildet kan bedre blive færdig med ferie og andre
gøremål, som hører sommeren til, så de begynder mandag
d. 3 september

Grill aften
En af de faste begivenheder i sommerpausen er grill, og
Struer Folkedanserforening mødes da også en aften i ferien
for at grille og hygge sammen
Denne aften var i år hos Emma, men selv om vi alle
ønskede det, var der ikke kommet så meget regn, at
afbrændingsforbuddet var ophævet.
Emma er nu ikke sådan at slå ud, så hun kokkererede i sin
køkken, så der var både salat og forskellige kødretter til alle.
Vejrguderne skal nu ikke bestemme, om vi folkedansere
skal hygge os.
Vi mødtes på terrassen i det fine vejr, hvor der var sat borde
op. Efter lidt snak var der spisning i det fri og der var mange
der ikke kom fra terrassen før de skulle hjem
En hyggelig aften, med masser af snak og sang til Hennings
harmonika, som jeg håber, vil gentage sig mange år frem.
Vi siger alle tak til Emma for husly.

Åbent hus
Som alle nok ved er der plads til flere i foreningen, så derfor
vil vi prøve med åbent hus søndag d. 30. september, hvor
der vil blive danset og fortalt om foreningen et par timer.
Hvis I kender nogen der kunne tænke sig at ”snuse” lidt til
folkedans, så inviter dem med denne eftermiddag, det er
gratis og ikke farligt, men kan højest blive ”bidt” af
folkedans. Mød op, tag venner og familie med til en hyggelig
eftermiddag søndag d. 30. september kl. 1400 til 1600.
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Noget nyt
I bestyrelsen har vi flere gange snakket om, at der måske
skete for lidt for midtvejsholdet i sommerpausen, så derfor
har vi i år prøvet at lave en grill aften for dem.
Det blev til mandag d. 27 hvor en lille flok mødtes i
spejderhuset for at grille og hygge sig, inden man begynder
på dansen for denne sæson.
Maden stod bestyrelsen for at tilberede, så den fejlede ikke
noget, og den blev da også fortæret under megen snak og
hygge. Derefter skulle der lidt motion til, det skete uden
Henning der desværre var syg, men Egon og Ebbe sang
lystig til dansen, så det gik fint, og jeg tror ikke, jeg har set
Egon svede så meget. En fin aften som bestemt skal
gentages.
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Afslutning
Det er altid lidt trist når jeg skriver afslutning, det betyder
nemlig at en sæson er gået, mange gange alt for hurtigt,
men sådan er det nok, når man laver noget som er sjovt.
Selve programmet for afslutningen var der ikke lavet meget
om på, der var fremvisning af vinterens program for begge
hold, hvorefter der var fællesdans indtil formanden sagde
farvel med et ”på gensyn” næste år
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