Et lille causeri om familien Struer
I fordums tid erhvervede familien Struer sig en dejlig grund med vidtstrakte marker nær skov og strand. På
et centralt sted ved fjorden med naturlig forbindelse med landevej, jernbane og skibstrafik byggede
familien sig et hus. Huset blev siden udvidet mange gange, efterhånden som familien og dens aktiviteter
blev større.
På et tidspunkt blev man nødt til at etablere en kraftig bjælke på tværs af huset, så man kunne holde
forbindelsen mellem de øvrige dele af omgivelserne intakt. Det bevirkede, at huset blev delt i to.
På sydsiden af bjælken lå nu husets centrale funktion - nemlig køkkenet. Rundt om køkkenet kom de
forskellige sove- og aktivitetsrum. Familiens aktiviteter har ændret sig mange gange – nogle forsvandt,
andre er kommet til. Sidst har familien etableret et fantastisk dejligt aktivitetsrum for hele familien i den
sydvestlige ende af huset.
På nordsiden af bjælken lagde man naturligt nok terrassen med udsigt ud mod fjorden. Også her har der
været mange forskellige aktiviteter. Nogle af dem er udvidet meget, og mange af dem er helt forsvundet.
Hvor en af de store centrale aktiviteter lå, besluttede familien Struer at etablere et værelse i flere etager
med wellness og pool i bunden. På den vestre side af terrassen lagde man en række shelters. Mod øst
anlagde man for mange år siden en urtehave med små huse.
Familie havde i mange år den store drøm at få huset til at hænge bedre sammen, så der var en mere
naturlig forbindelse mellem primært køkkenet og terrassen. Derfor besluttede man sig for at skabe en
bedre åbning under bjælken, så der nu er en fin gang mellem netop køkkenet og terrassen. Der har man nu
fået en fin plads med en pæn stenbelægning. Man havde også et stort ønske om en bedre sammenhæng
mellem hele den øvrige del af huset og terrassen, da man efterhånden havde fået samlet en hel del minder
fra familiens fortid i nogle rum på terrassen. Disse minder er kendte både lokalt og nationalt. I disse rum og
den øvrige del af terrassen skal der gerne gives plads til en masse forskellige aktiviteter for hele familien
Struer – både unge og gamle.
Da nu de sidste af de gamle aktiviteter på terrassen ser ud til at forsvinde, har der været ønsker om at
udvide huset ved at etablere flere værelser på terrassen. Det vil der være fin plads til på området ude
mellem urtehaven og fjorden. Derfor undrer det nogle af familiemedlemmerne, at andre i familien ønsker
at etablere værelser centralt på terrassen, da det netop er her familien kan samles til en lang række fælles
aktiviteter.
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