
 

 - - 1 - -  

ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB 
 

Nyhedsbrev juli 2009 – nr. 73 

 
Formanden har ordet: 
 
 
Så er undervisningssæsonen for foråret 2009 vel overstået og sommeren skulle ifølge kalenderen 
være over os. 
 
Inden dette sker vil jeg lige orientere lidt om, hvad der er sket her i foråret. 
 
Vi har holdt 2 generalforsamlinger alene grundet nye vedtægter. Disse vedtægter vil blive lagt ind 
på hjemmesiden, så man har mulighed for at printe disse ud.  
 
Skulle man være interesseret i referater og regnskab kan man rette henvendelse til formanden, Janni 
Thye, mail jt@fdmi.dk eller tlf. 8624 7881.  
 
Den sidste fælles hyggedans var også godt besøgt og der var en rigtig god stemning, hvilket også vil 
kunne ses at de billeder der er lagt på hjemmesiden herfra. 
 
Jeg kan i øvrigt meddele, at der vil blive lavet 3 hyggedanse igen her til efterår 2009 og forår 2010 - 
datoerne er: 04.10.2009, 07.02.2010 og 11.04.2010. Flyer vil snarest ligge klar på hjemmesiden. 
 
Vi har jo også lige vores sædvanlige hyggedans med Johnny Presten her den 19.06.2009 i Gjern. 
Håber at se rigtig mange af jer til denne dans og til sæsonopstart i august/september 2009 – se 
undervisningsplanen om, hvornår der startes op på jeres hold. 
 
Vi vil til september forsøge at starte nyt hold op i Hinnerup, så skulle nogen kende nogen, som ville 
være interesseret i at begynde at danse squaredanse så hold øje med Favrskovposten og se hvornår 
opstart vil finde sted. Ugedag bliver mandag. 
 
På gensyn og god sommer 
 
Janni Thye 
formand 
 
 
 
Nyt fra redaktøren: 
Jeg vil også gerne ønske jer alle en god sommer, håber vi ses til en dans i løbet af sommeren. 
 
På næste side finder du undervisningsplanen for efteråret 2009. Planen er ikke opdateret på alle 
punkter, så følg med på hjemmeside www.osdc.dk, her vil vi forsøge at holde undervisningsplanen 
opdateret. 
 
John 
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Undervisningsplan efterår 2009. 
 

  

PROGRAM STED UGEDAG TIDSPUNKT INSTRUKTØR 
Basic 
NYT begynder- 
hold 

Rønbækskolen 
Ådalsvej 100 
8382 Hinnerup  
(Fløj 400) 
  

Starter 
Mandag 
31.08.09 

19:30-21:00 
  

Morten 
L. Thye 

Basic (begyndere 
og let øvede) 

Gjern Kultur- og 
Idrætscenter 
Skovvejen 6 
8883 Gjern 
(Scenerum) 
  

Onsdag 
  

18:45-20:15 Bent R. Husted 

A1  
(Rutine) 
A2 (indlæring) 
  

Førest 2 gange 
Vorup biblotek. 
Herefter: 
Østervangskolen 
Dronningborg 
Boulevard 33 
8900 Randers 
  

Starter 
Mandag 
Uge 35  

19:30-21:45 
  

Mathilde Vinter 

A1 & A2-indlæring Gjern Kultur- og 
Idrætscenter 
Skovvejen 6 
8883 Gjern 
(Dansesalen) 
  

Onsdag 
  

20:15-21:45 Bent R. Husted 

A2 
(dans) 

Rønbækskolen 
Ådalsvej 100 
8382 Hinnerup  
(Musiklok. Syd) 
  

Torsdag 
  

19:00-20:30 
  

Carsten Nielsen 

A2 
(båndhold 1) 

Rønbækskolen 
Ådalsvej 100 
8382 Hinnerup  
(Musiktorv Syd) 
  

Torsdag 
  

19:00-20:30 Peder Pedersen 

A2 
(båndhold 2) 
  

Rønbækskolen 
Ådalsvej 100 
8382 Hinnerup  
(Musiktorv Syd) 
  

Torsdag 20:30-21:45 Peder Pedersen 

C1 
(indlæring) 
 
  

Rønnebo 
Nordentoftsvej 7 
8220 Brabrand 

Mandag 
  

20:30-22:00 
  

Carsten Nielsen 

C2 
(indlæring) 

Rønbækskolen 
Ådalsvej 100 
8382 Hinnerup  
(Musiklok. Syd) 
  

Torsdag 
  

20:30-21:45 Carsten Nielsen 
  
  

 
 


