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Kære medlemmer!
Så er vi i gang igen efter en forhåbentlig dejlig sommer. Mange har
jo danset meget i sommer, andre slet ikke, men er sikker på, at alle
har glædet sig til at komme i gang.
Alle vores undervisningshold er næsten uændret, men vi kan altid
bruge flere dansere. Så kender I nogen, der kender nogen, der har
danset tidligere og kunne tænke sig at komme i gang igen, så er
der helt sikkert et af holdene, hvor man kan starte op på.
Man er også velkommen til at komme og få en prøveaften. Se
undervisningsplanen på vores hjemmeside: www.øsdc.dk
Der er kommet 7 nye på C1 holdet, frafald på A2 (de fleste grundet
lidt forskellige skavanker) i alt ca 7, men regner bestemt med
mange af dem kommer tilbage til forårssæsonen.
I sidste nyt fra bestyrelsen blev nævnt vores generalforsamling i
forbindelse med årets julefrokost. Vi bad om en tilkendegivelse fra
jer medlemmer, om det havde været fordi, der havde været 3 på
valg til bestyrelsen eller det er manglende interesse herfor, at der
ikke deltager flere af medlemme.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til den kommende generalforsamling – lørdag den 10.3.2018 i Gjern. Der vil blive afholdt
generalforsamling, hvorefter klubben er vært ved kaffe og et par
stykker franskbrød med pålæg og derefter et par timers dans med
Bent Husted som caller. Det hele slutter kl 17,00.
Altså ingen julefrokost og pakkeleg, da vi føler opbakningen har
manglet lidt de sidste par år. Nærmere følger.
Vi startede med sensommerdansen i Gjern med Carsten Nielsen i
samarbejde med DGI. Her deltog 53 dansere. En rigtig dejlig dans.
Husk at se alle flyere på hjemmesiden www.osdc.dk samt i øvrigt
holde jer orienteret om, hvad der foregår i klubben.
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Opvisning i Skanderborg
Onsdag den 27. september 2017 havde en gruppe piger fra Sundhed og Omsorg, Århus
Kommune bestilt en opvisning hos ØSDC via vores nye Facebooside "SquareDanceForFun".
Vores Caller Bent R. Husted havde fulgt henvendelsen op, og vi mødtes på Skanderborg
Vandrehjem kl. 16:00, efter de havde holdt seminar hele dagen, og havde brug for et pusterum.
Vi var 3 dansere med fra ØSDC, da der kunne være tvivl om, at de kunne etablere to Squares.
Resultatet blev, at de var 17 dansere, og vi blev hermed 2 Squares og en 4 personers Square.
Bent satte dansen igang, og på vanlig vis skabte han en fest uden lige.
Pigerne var så tændte og gik ind i dansen med entusiasme og hvin, så mascaraen løb ned ad
kinderne af bare grin.
Virkelig en oplevelse af de gode, som kun kan være med til at etablere et godt og positivt image for
Square Dansen som helhed og ØSDC i særdeleshed.
Bent gjorde det bare så godt.

www.facebook.com/SquareDanceForFun

