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Orinterings/Nyhedsbrev 
 

Klubblad for dansere i 

ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB 

Hjemmeside  www.osdc.dk 

 

Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. 

 

 

Oplag ca. 100 stk. 

 

Ansvarshavende:  
Formand i ØSDC 

Janni Thye 

 

Redaktør: 

John Nygaard 

E-mail: nygaard@fibermail.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Østjysk Square Dance Clubs bestyrelse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering/Nyhedsbrev udkommer nor-

malt 3 gange årligt, dette nummer er en 

speciel udgave, da det ud over det sædvan-

lige stof, også indeholder ”hold-lister” for 

alle undervisningshold i ØSDC. 

 

Klubbens dansere og callere opfordres til at 

komme med indlæg til bladet. 

 

Indlæg kan indleveres telefonisk, som brev 

eller via e-post. 

Indlæg sendes direkte til redaktøren. 

 

     

Formand (President) 
Janni Thye 
Fejøvænget 18 
8381 Tilst 
+45 8624 7881 
president@osdc.dk 

Næstformand (Vicepre-
sident) 
Hanne Frost 
B.S. Ingemands Vej 15 
Selling 
8370 Hadsten 
+45 8691 4858 
vicepresident@osdc.dk 

Kasserer (Treasurer) 
Jytte Christensen 
Infanterivej 9 
8900 Randers 
+45 8642 3864 
treasurer@osdc.dk 

Sekretær (Secretary)og 
DGI kontaktperson 
Inger Fogh Madsen 
Østergårdsvej 4, Voel 
8600 Silkeborg 
+45 8684 1167 
secretary@osdc.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Niels Erik Clausen 
Søndergade 73b 
8883 Gjern 
+45 8687 5775 
boardmember@osdc.dk 

 

 

Søger du….. 

 Sund motion for hjerne og krop? 

 Energi og overskud? 

 Nye venner at danse og grine med? 

…Så kom og prøv Modern Square 

Dance! 

mailto:nygaard@fibermail.dk
mailto:president@osdc.dk
mailto:treasurer@osdc.dk
mailto:secretary@osdc.dk


Orientering/Nyhedsbrev nr. 83 

 

 - 3 - 

Formanden har ordet. 
 
Så gik atter en dansesæson. Utroligt så hurtig tiden 

går, når man hygger sig. Det er med glæde, vi kan 

meddele, at der er fremgang i medlemsantallet. 

Alle vore dansehold er gennemført her i foråret 

samt et antal søndagsdanse med C1 og C2 samt 

nytårsdans og forårsfestival. Så mangler vi kun li-

ge sommerdans med Johnny Preston her den 22. 

juni 2013 i Gjern.  

 

Vi synes, vi er blevet rigtig gode til at orientere 

medlemmerne både pr. mail og på hjemmesiden. 

Dette føler vi også er medvirken til et godt og so-

cialt dansesamarbejde med stor hjælpsomhed un-

dervisningsholdene imellem. 

  

Det bedste, der er sket her i foråret er, at der er 

kommet et nyt dansehold op i Galten. Der er 12 

dansere. En af disse dansere vovede sig til vores 

årlige generalforsamling med efterfølgende ”jule-

frokost”. Frisk gjort. Da det jo er Bent Husted, der 

har holdene både i Galten og Gjern, havde han in-

viteret dansere fra Galten til sidste undervisnings-

aften. Vi var et par stykker fra bestyrelsen, der 

kørte til Gjern for at være med til afslutningen, og 

der kom 3 fra Galten holdet. Dette tror jeg ikke, de 

har fortrudt. De gav udtryk for, at alle på holdet på 

nær en, ville starte op igen efter ferien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi planlægger til efteråret holdopstart i Hinnerup 

med nyt hold med Carsten Nielsen som caller. 

Carsten siger, det bliver spændende at prøve igen. 

Det bliver fra den 5.9.2013 kl. 19.00 til 20.15. Vi 

håber rigtig meget på det vil lykkes. 

 

Vi har fået dansetid på Markedsdagen i Søften den 

1.6.2013 og derudover vil vi lave et åbent hus ar-

rangement den 25.8.2013 fra kl. 13 – 15 i Uhrsa-

len på Hinnerup Bibliotek. Der skal laves indlæg 

til lokalaviserne og vi har fået et rigtig godt sam-

arbejde med Thorkild Petersen, der er formand for 

Kulturel Samvirke i Hinnerup samt med 

FOF/Favrskov om reklame for arrangementet. Vi 

håber, I vil bakke op omkring begge dele. Såfremt 

det forhåbentlig lykkes vil vores A2 hold bliver 

flyttet til opstart 5.9.2013 kl. 20.30 – 21.45.  

 

Se i øvrigt undervisningsplanen på hjemmesiden. 

 

Inden jeg slutter af vil jeg rette en tak til jer for 

hjælp med arbejde, bagning, madlavning m.v. til  

 

klubbens arrangementer samt tak for de mange 

indlæg, der er kommet til bladet. Dejligt. 

 

Vil slutte med at ønske jer alle en rigtig god som-

mer og på gensyn et eller andet sted hen over 

sommeren til dans og forhåbentlig ser vi alle, når 

efterårssæsonen starter op til september. 

 

Janni Thye 

Formand 
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Undervisning efterår 2013: 
 
 

Program Sted Ugedag Tidspunkt Underviser 

C2 undervisning Hadsten skole? Søndage:  
1.9.2013 
13.10.2013 
24.11.2013                   

11.00 – 16.00 Carsten Nielsen 

C1 dans Hadsten Skole? Søndage: 
22.09.2013 
27.10.2013 

11.00 – 16.00 Carsten Nielsen 

Bacis fortsættelse Gyvelhøjskolen 
Bygning C 
Røddikevej 20 
8464 Galten 

Mandag 
02.09.2013 

19.30 – 21.30 Bent Husted 

C1 hver 2. man-
dag 
dans/undervisning 

Rønbækskolen 
Ådalsvej 100 
8382 Hinnerup 
(lokale 150) 

Mandag 
09.09.2013 
23.09.2013 
07.10.2013 
28.10.2013 
11.11.2013 
25.11.2013 

19.00 – 21.30 Carsten Nielsen 

C2 hver 2. man-
dag 
dans/undervisning 

Rønbækskolen 
Ådalsvej100 
8382 Hinnerup 
(lokale 150) 

Mandag: 
16.09.2013 
30.09.2013 
21.10.2013 
04.11.2013 
18.11.2013 
02.12.2013 

19.00 – 21.30 Carsten Nielsen 

Plus/A1 dans 
 skiftevis

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

Onsdag 
04.09.2013 

19.00 – 21.30 Bent Husted 

Squaredance for 
begyndere 

Rønbækskolen 
Ådalsvej 100 
8382 Hinnerup 
(lokale 150) 

Torsdag 
05.09.2013 

19.00 – 20.15 
 

Carsten Nielsen 

A2 Dans Rønbækskolen 
Ådalsvej 100 
8382 Hinnerup 
(lokale 150) 

Torsdag 
05.09.2013 

20.30 - 21.45 Carsten Nielsen 

 
 
Der vil hurtigst muligt komme eksakt dansested på for søndagsdansene. 
 
Med ret til ændringer forbeholdes. 
 
Henvendelser til klubben kan sendes til: info@osdc.dk 
 
 

mailto:info@osdc.dk
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Generalforsamling i ØSDC.  
 

Når man hører ordet generalforsamling, så lyder 

det kedeligt. Men generalforsamlingen er klub-

bens øverste myndighed, så det er her man 

skal/kan komme med sine positive og negative 

kommentarer til bestyrelsen.  

 

Alle medlemmer har mulighed for at indsende for-

slag, som kan diskuteres på generalforsamlingen, 

samt hvilke opgaver, man ønsker, at den kom-

mende bestyrelse skal arbejde med. Når ØSDC 

holder generalforsamling, så kombineres det selv-

følgelig med kaffe, kinesisk lotteri, dans, spisning 

og pakkespil. Vi kan da ikke samles, uden at vi 

også skal danse. 

 

I år havde bestyrelsen lavet en aftale med klub-

bens egen caller, Bent Husted. 

 

Det var en god beslutning, for Bent lavede noget 

sjovt og spændende calling. Bent havde rigtig ar-

bejdet med at sætte callene sammen i nye kombi-

nationer, som vi ikke lige havde prøvet. Vi havde 

en sjov og dejlig dans. Vi havde en ”ny danser” 

fra Galten med ude i en plus. Det klarede hun fan-

tastisk. Vi var kun 7 til en square, det værste antal 

man kan være. Så trådte Birte frem og sagde, at 

hun da gerne ville prøve plus.  

 

Et emne som der skal arbejdes med er: opstart af 

et begynderhold i Hinnerup. Hvis vi ikke får nye 

dansere ind i squaredansen, så har vi jo ingen at 

danse med i fremtiden. Derfor vil der i det kom-

mende år blive trukket på de nuværende medlem-

mer til at lave opvisning og PR for klubben. Jeg 

håber, at alle er interesseret i at støtte dette pro-

jekt. 

 

Hilsen 

Hanne Frost 

 

Ps. Der skal være en opvisning til Markedsdagen i 

Søften den 01.06.13 omkring kl. 12. 

 

Vi beder om din hjælp!!  

 Kontakt venligst Janni eller Hanne. 

 

 
 
 

Nyt Basic hold i Galten. 
 

I eftersommeren 2012 var Bent Husted og hans 

dansere fra flere hold i det midtjyske inviteret til 

at lave en opvisning ved en vindmøllefest på Her-

skind skole. Det blev en festlig opvisning og efter 

dansen bød danserne publikum op til stor inspira-

tion for mange. 

 

Jeg var selv med og fik stor lyst til at komme i 

gang med at danse Squaredance. Det er en dejlig 

glad, livsbekræftende og social dans. 

 

Før opstart af hold i Galten var der en rigtig god 

artikel i Galten folkeblad. Vi var 12 der meldt og 

til om efteråret, og vi kom rigtig godt fra start, 

takket være en stor hjælp fra erfarne dansere fra 

Gjern, Hinnerup mm. De kom regelmæssigt, så vi 

ofte kunne danse i 2 squares. Deres deltagelse fik 

dansen til at glide, så vi hurtigere kom efter det, 

og det blev meget sjovere. 

 

Efter jul, var vi to som fortsatte, men heldigvis 

kom der 10 nye. Igen kom de erfarne dansere og 

hjalp os godt i gang. En stor tak til jer alle. Vi bli-

ver nu inviteret med til forskellige arrangementer, 

og det er skønt at komme ud blandt flere dansere. 

Jeg håber vores hold fortsætter efter sommerferien 

og glæder mig til at deltage igen. 

 

Det kunne være godt med flere danse arrangemen-

ter for Basic rundt om i landet, så vi kan blive 

endnu dygtigere. 

 

Birthe Holt, Galten. 
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Indlæg til bladet 2013 
 

Vi startede med squaredance (basic) i 1997 ved 

Max Fris. Det foregik i kælderen på Skovvangs 

skolen på gulvtæppe. Vi var så vidt jeg husker 5 

squares. 

Vi nød, når de der var længere fremme i 

indlæring, kom og dansede med, så kunne der 

danses mere flydende, uden at squaren gik ned. 

 

Efter første sæson, fik vi Bent Husted som caller. 

Vi var så heldige at flytte fra kælderen og op i 

kantinen, senere blev der undervisning i 

dansesalen i Indside. Her startede også et 

nybegynder hold op, og der var en hjælper/engel 

Kurt Jørgensen, som hjalp til hver gang, der 

startede et nyt hold op. Han kunne altid lære mere, 

sagde han, selvom han allerede havde været 

igennem plus. 

 

Vores hold blev pludselig udvidet med 14-16 

dansere, de kom fra Hadsten, de ville gerne lære 

mere, 

så derfor dansede de ved Poul Boyesen i Hadsten 

og Bent Husted i Hammel. Det var rigtig 

hyggeligt. 

 

Året efter kom der dansere fra Silkeborg på vores 

hold i Indside, som også fik undervisning ved 

Peder Pedersen i Silkeborg. Hvor var det 

spændende at gå til squaredance. 

 

Udover undervisningsaftnerne, var vi sommetider 

en mandag aften i Hinnerup eller Hadsten for at 

danse. Det foregik i flere lokaler og på flere 

niveauer. Hvor mødte vi mange sjove og 

spændende mennesker. 

 

Bent Husted var meget entusiastisk, han lærte os, 

hvad det vil sige at være en rigtig squaredancer.  

Påklædningen skulle være rent og ikke drikke 

spiritus, og mændene skulle altid være påklædt 

med lange ærmer. 

Vi lærte også at danse i squaredance skørter. Bents 

kone Eva dansede ikke squaredance mere, men 

havde en del udstyr, som Bent havde med en aften 

til undervisning. Nogle af damerne fik nederdele 

på og andre skørter, så vi kunne lære at svinge 

rigtigt med skørterne, når vi var ude at danse. 

 

Senere flyttede vi til Gjern Kulturhus og dansede i 

hver i flere forskellige lokaler, her kom der også  

 

dansere fra Silkeborg, som gerne ville lære A1. De 

senere år har vi danset i Scenerummet. 

 

I 2009-10 holdt Aase, Jens og jeg pause fra dansen 

i 3 sæsoner, på grund af for lange arbejdsdage. 

Da vi startede igen i Gjern, (hvor vi blev modtaget 

med glæde og snak, som om vi aldrig havde haft 

holdt), var vores squaredancer venner jo kommet 

længere, de dansede nu A2 indlæring. Så vi 

startede med at danse bacis sammen med et 

næsten nybegynder hold– men efter nogle få 

gange, blev det lavet om på undervisningen, så 

hver onsdag var der undervisning i basic fra kl. 

18.45-20.00 og hver anden onsdag blev der skiftet 

mellem A1 og A2 fra 20.15-21.30, så vi var godt 

tilfredse med den ordning, Der var kun 6 

basicdansere, så der trådte Kurt også til, og et par 

stykker mere på skift. 

Vi har i flere år danset med kun 5 og senere 4 

plusdansere, så har der været A1 dansere, som er 

kommet og danset med, og derefter danset A1, det 

har nogen gange været hårdt. 

 

I 2012 var vi ikke så mange tilbage. Derfor 

kommer Karsten og hjælper til, hver onsdag, både 

ved plus og A1 og selvfølgelig ikke at forglemme 

Kurt. Vi mangler oftest damer, så derfor danser 

Karsten og (den skæggede dame Kurt) dame på 

skift. 

Der er kun 4 plusdansere og 8 A1 dansere tilbage i 

Gjern, så de sidste to sæsoner, har vi danset plus 

og A1 på skift fra 19.00-21.30. 

 

Det er gået godt i 2012 og i foråret 2013. Vi har et 

godt sammenhold og selvom der har været 

forskellige knæoperationer og en brækket lårben, 

har det været muligt at fortsætte dansen med hjælp 

fra ”det gamle hold”, vi dansede med tidligere fra 

Silkeborg. 

 

Vi nyder at komme af sted – mange af os er ikke 

på arbejdsmarkedet mere og nyder her det sociale 

og motionen, vi får i dansen. Derud over skiftes vi 

til at hjælpe nybegynder holdet i Galten, når Bent 

siger, der mangler nogle hjælpere og derved er vi 

kommet til at kende en del flere dejlige 

mennesker. 

 

3 dansere fra Galten kom og dansede med i Gjern, 

da vi havde afslutning, den 24. april 2013. Vi 

dansede på skift med basic, plus og A1 og havde 



Orientering/Nyhedsbrev nr. 83 

 

 - 7 - 

en god aften, hvor også formand Janni og 

sekretæren Inger deltog. 

 

Det vi kunne ønske, var at der kom flere nye 

dansere, så squaredancen kan fortsætte også i 

Gjern. 

 

 

Den 30.04.13 

Karen Margrete Guldmann 

 

 

REFERAT AF 

GENERALFORSAMLING I 

ØSDC  

 DEN 10.3.2013 
 

20 deltagere. Formanden bød velkommen til gene-

ralforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

John Nygaard blev valgt som dirigent, Inger 

Fogh Madsen som referent,   

Som stemmetællere Monica Møller og Johan 

Tommerup. 

 

2. Formandens beretning.  

Janni Thye fremlagde beretningen, se vedlagte. 

Blev taget til efterretning med applaus. 

 

3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.  

Regnskab blev udleveret til deltagerne. Jytte 

Christensen fremlagde regnskabet, med gen-

nemgang af de enkelte poster.  

Ingen kommentarer til regnskabet, dette blev 

godkendt. 

 

4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne 

for klubbens virksomhed i det kommende 

år. 

Janni Thye informerede om fremtiden, se ved-

lagte. 

Kommentarer ang. Arrangementsudvalgets 

nedlæggelse, samt en ny hjælpegruppe. 

Bent Husted, synes ikke det er nødvendigt med 

udvalget længere, 

Niels Erik kommenterer: alle jo kan blive 

spurgt om at hjælpe. 

 

5. Drøftelse af og afstemning om indkomne 

forslag. 

Der er ikke indkommet forslag fra klubbens 

medlemmer 

 

6. Fremlæggelse af budget for det kommende 

år til godkendelse, herunder fastsættelse af 

kontingent for det kommende år. 

Jytte Christensen fremlagde budgettet, 

Janni orienterede, om hvad Carsten gør for 

klubben uden beregning. 

Hanne spurgte til anlægget, om der snart er 

brug for udskiftning. 

Bent orienterede om status, for det udstyr vi 

har. 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

 På valg er: Jytte Christensen kasserer, modta-

ger genvalg. 

Inger Fogh Madsen, modtager genvalg. 

Hanne Frost, vil gerne ud af bestyrelsen, vil og 

stadig gerne hjælpe til, men da ingen melder 

sig, til at vil gå ind i bestyrelsen, modtager 

hun genvalg. 

 

 Der skal desuden vælges to suppleanter. 

Hans Jørgen Bugge og Jens Guldmann som 

begge har indvilget i at fortsætte og blev 

genvalgt. 

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Johan Tommerup og Monica Møller, som beg-

ge har indvilget i at fortsætte – 

og som suppleant har John Nygaard, også ind-

vilget i at fortsætte. 

Alle blev enstemmigt valgt. 
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9. Eventuelt.  
Hanne Frost, oplyser at DAASDC arbejder på 

at få nye dansere, det vil Hanne gerne arbejde 

videre med, i ØSDC regi. 

Niels Erik siger det er synd at der ikke er 

BASIC- dansere med til Campingdansen. 

Der var en diskussion om, hvordan nye dansere 

kommer med til arrangementer. 

Hvis ØSDC selv har begyndere, så evt. begyn-

derdans til sensommerdansen september 2013. 

Vi har et ekstra lokale 

Der var forespørgsel ang. A2 til efteråret. Her 

var svaret, at holdet kører videre som hidtil, 

blot bliver det flyttet, således at begynderholdet 

starter kl. 19.00. 

Der blev fra salen givet tilsagn om, at A2 dan-

sere, gerne ville hjælpe nye dansere godt i 

gang. 

Der var forespørgsel fra Carsten Jensen, om det 

var mulig at gøre Rebild dansen til en traditi-

onsdans. Hanne Frost orienterer om, at det er 

Rebild selskabet, der står for det årlige arran-

gement, i 2012 var det 100 års jubilæet der blev 

fejret. 

Janni Thye vil tage spørgsmålet op på repræ-

sentantskabsmødet i DAASDC den 17.03.2013 

 

10.Afslutning. 

Janni takker alle, og orienterer om kinesisk lot-

teri. 

 John Nygaard  

    dirigent 

Inger Fogh Madsen 

                     referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandsberetning for 2012 – general-

forsamling den 10.03.2013  
 

Atter et år er gået og vi har som vanligt haft dan-

searrangementer, startende med nytårsdansen, der 

igen var rigtig hyggelig. Så har vi haft generalfor-

samlingsdans, New Beat/forårsfestival, sensom-

merdans.  

Selv om vi opfordrer flere til at hjælpe til, vil jeg 

gerne rette en tak til alle de medlemmer, der har 

været behjælpelige med at bage kage, hjælpe til 

med bordopstilling m.v., for bestyrelsen og arran-

gementsudvalget vil ikke kunne magte disse ar-

rangementer alene. 

 

Alle danseholdene har været kørt igennem og på 

flere af holdene med nye dansere, så vi har hel-

digvis haft fremgang i antallet af dansere, og vi 

har igen haft tiltag med søndagsdanse med C1 ki-

lomesterdans.  

 

Den 4. juli var vi til 100 års jubilæum i Rebild 

Bakker (den amerikanske uafhængigsdag).  Det 

var en utrolig dejlig og meget varm dag. Vi var 

samlet ca. 100 dansere fra nær og fjern og danset-

øjet var i de amerikanske farver eller i sort/hvid. 

Det var en kanon oplevelse. Der var 3 oplagte cal-

lere, Bjørn Anderson, Søren Lindergaard og Car-

sten Nielsen. Op til selve arrangementet havde vi 

øvet os i Gjern med Bent Husted som koordinator 

sammen med nogle dansere fra vore naboklubber 

(3 square i alt). Nogle hyggelige aftener og dejligt 

vi kunne samarbejde om dette. Efter opholdet i 

Rebild var ca. 60 af danserne hjemme hos Asta og 

Svend til grillmad, og det var en rigtig fin afslut-

ning på en perfekt dag. 

 

I august var vi en square ude til en opvisning i 

forbindelse med et firma, der havde OL-sportsdag 

for de ansatte. Einar Sølvsten var caller og vi star-

tede med en lille opvisning, hvorefter der var 3 

square der skulle konkurrere mod hinanden. Vi 

var dommere og der blev fundet en vinder. Be-

dømmelse gik på, hjælpsomhed, styling, forståelse 

for dansen, god til at lytte o.s.v. Det var meget se-

riøst. Samme firma har faktisk spurgt, om vi vil 

gøre det samme her til august. Det vil vi selvfølge-

lig. Det kunne jo være, det på sigt kunne give nye 

dansere. 

 

I efteråret var vi til en opvisning i Herskind med 

spisning. Vi havde i en lille times tid 5 square på 
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gulvet. Det hele blev styret af vore egen caller, 

Bent Husted. En god oplevelse, men der faldt ikke 

så mange nye dansere af til os.  

 

Vi prøvede i efteråret med nyt holdopstart i Gal-

ten. Det begyndte rigtigt godt med 12 nye dansere, 

men efterhånden som året rindede ud, var der kun 

4 tilbage. Der kører en biografreklame i Galten 

Bio, som Maria Nygaard har designet. Vi må hvert 

kvartal i det kommende år tilrette reklamen. Bio-

grafreklamen sponsoreres af DAASDC. Der har 

også været indrykket annonce i lokalavisen, og vi 

må konstatere, at det er annoncen, der har givet 

danserne. 

 

Året er i det store hele gået positivt, men vi vil 

gerne påpege, at alt arbejdet i bestyrelsen såvel 

som arrangementsudvalget er frivillig arbejdskraft 

og hvis man skal synes, det stadig er sjovt at læg-

ge så mange kræfter og fritimer i dette arbejde, vil 

vi opfordre til lidt mere hjælp fra klubbens med-

lemmer – det være sig før, under og efter arran-

gementerne. Det betyder ikke så meget for den 

enkelte, men rigtig meget for os, der skal have det 

til at fungere.   

 

Vi forsøger, at få alle hold til at køre så optimalt 

som muligt – f. eks. forsøger vi at fylde op, så alle 

kan danse så meget som muligt. Selvfølgelig vil vi 

gerne høre fra jer, hvis der er noget I føler, der 

skal/kan gøres anderledes – men husk det er frivil-

ligt arbejde, som bestyrelsen gør. Du er velkom-

men til at deltage i dette arbejde, så stil op til be-

styrelsesvalget om lidt. 

 

Håber alle har lagt mærke til vores nye hjemme-

side. Maria Nygaard er blevet webmaster assistent 

og vil fremover hjælpe til sammen med vores 

webmaster, John Nygaard. 

 

Det gode samarbejde vi har med DGI fortsætter. 

Inger er fortsat vores kontaktperson. Vi kan hel-

digvis stadig hente tilskud til forskellige arrange-

menter – dog kun til et pr år. I 2012 fik vi betalt 

A2 aftenen med Einar Sølvsten. 

 

Jeg vil slutte af med igen at rette en tak til alle i 

udvalgene samt til medlemmerne - for uden en 

hjælpende hånd eller to kan det ikke lade sig gøre 

at køre større arrangementer.  

 

En særlig tak til dig Inger – selv om man ikke må 

fremhæve nogen – men du gør et kæmpe stykke 

arbejde for bestyrelsen, vore medlemmer og ikke 

mindst for mig.    

 

En lille opfordring her til sidst. Deltag nu i så 

mange af klubbens arrangementer som muligt, da 

det jo styrker den gode klubånd. 

Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt 

samarbejde. 

 

Formand 

Janni Thye  

 

 

 

 

Maj 2013 

En hilsen fra C1 / C2 holdet 
 

Året er 2008, kan vi mon nå det? 

1 ½ time i Brabrand, Carsten er vores mand. 

Han skal føre os gennem C1’s mysterier –  

og gud, sikke en masse kriterier - 

samt koncepter, der læres skal.  

Vi kommer da aldrig til C1 bal. 

 

M-e-e-n tiden den går, et par år. 

Mere og mere vi endelig forstår. 

Ak, krise i square dance mandtal. 

Old Town nedlukkes skal. 

Nye lokaler skal vi ha’. 

Hvor får vi dem fra? 

 

Hinnerup – Rønbækskolen redningen bli’r. 

Hver mandag ses vi drenge og pi’r . 

til 2 ½ times træning, C1. 

Tja  -- mon vi sku’ kikke på C2 – bare lidt. 

Jo, sørme et flertal der er, 

så C2 vi øver, får vi det kær? 

Vi kommer fra øst, vest, syd og nord, 

aldrig vi keder os ved kaffebord. 

Diskussionen bølger livligt om C2 kald. 

Skal dette mon være knald eller fald? 

Et lille diplom fra Carsten vi mangler- 

blandt vore mange flotte dangler!!!! 

 

Med squarlig hilsen  

Hans Jørgen og Ellen Bugge 
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2 x 25 ÅRS 

JUBILÆUMSARRANGEMENT  

DEN 25. 10. 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan jo nok ikke konkurrere med Oktoberfesten 

i München, men FESTLIGT – FOLKELIGT – 

FORNØJELIGT bliver det helt sikkert i Voel 

hallerne, når vi afholder jubilæumsfesten i oktober 

næste år. 

 

Efter dansen afholdes afterparty hvor såvel 

aktive som passive og gamle medlemmer af klub-

ben er meget velkomne. 

 

Foruden en omgang god lækker mad, arbejdes der 

pt. på at få 5-6 timers musik/underholdning i løbet 

af aftenen.  

 

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 25 

oktober 2014 ! 

 

Festudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 INTENSIV KURSUS 
 

Jeg har været på intensiv  ( C2 altså )  

Og det var lige hvad det var, Meget intensivt og 

intenst, men vi kan jo li`det sådan. 

 

Det virkede godt nok uoverskueligt, med alle de 

nye calls, hvordan skal vi skelne dem fra hinanden 

? Men det er er bare med at klø på og med tiden 

bliver det mere overskueligt. 

 

Heldigvis kunne de, der ville, øve også torsdag af-

ten efter A2 holdet, og som ekstra bonus kunne vi 

fylde op i squarene. Det var godt, at varme lidt op. 

Jeg synes, det har været et rigtigt godt C2 kursus 

sammen med mange dejlige mennesker. Vi kunne 

grine sammen og hjælpe hinanden med at løse “ 

gåden.” For det er jo samarbejde, det går ud på, og 

det er det jeg så godt kan li ` ved squaredans, 

Vi løser en opgave sammen, til dejlige rytmer. 

Musik og dans gør noget ved en. Og det er skønt, 

at være sammen med en masse glade og positive 

mennesker. 

 

Men uden en caller går det jo ikke, så mange tak 

til Carsten, for hans dygtige og kompetente under-

visning, med et glimt i øjet. Og tak for kørelejlig-

hed fra Støvring, så jeg ikke skulle køre hele vejen 

alene. 

 

Håber vi alle ses til Convention i Ishøj. 

 

Caja 
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Forberedelser Forårsfest 
 

Når dato, sted, pris og ikke mindst callere er på 

plads, er det første der bliver gjort, at lave en fly-

er, så Squaredansere over hele landet kan sætte 

kryds i kalenderen. For ØSTJYSK holder Forårs-

fest. 

 

Et par måneder før selve dansen, begynder detail-

planlægningen.  

 

Hvem kan vi trække på?  Og det vigtigst hvem gør 

hvad? 

 

Anlægget skal hentes og sættes op 

Skilte skal sættes op både ved indfaldsvejene og 

indendørs i haller  

Skilte til omklædningsrummene 

Borde og stole skal sættes op 

Flag og bannere skal hænges op 

Hallerne, borde og boder skal pyntes 

Hente caller 

Bemanding af boden 

 

Og så er der MADEN og noget drikke til, det er 

det vigtigste!!!!  Næsten 

Hvad skal vi lave, det er i høj grad bestemt hvilke 

køkken vi har at arbejde i og hvad der er på tilbud  

i omegnens butikker.  Og igen hvem kan lave 

hvad, og hvem vil? 

 

Når de mange opgaver er fordelt ud, laves et ske-

ma der sendes ud til alle involverede, sådan det er 

nemt at vide, hvad man hver i sær skal lave. 

 

Det er et stort koordineringsarbejde, som er lagt i 

Inger og Janni`s kyndige hænder. 

 

Når dagen kommer, mødes vi 1 time før tjek ind, 

og det er imponerede hvor hurtigt alting er på 

plads. 

 

Vi er i høj grad tordenskjolds soldater, så har du 

lyst til at hjælpe, enten med opsætning eller måske 

at bage en kage. Eller stå i boden ½ time, SÅ 

MELD DIG, VI HARE BRUG FOR DIG. 

 

Jytte Christensen 

 
. 

 

 

 

A2 squaredance i Hinnerup. 
 

Det er Torsdag aften, vi skal spise tidligt, for når 

klokken har passeret 18 skal vi af sted. 

 

Vi sætter os i bilen og kører ca. 60 km. Fra Hor-

sens til Hinnerup for at danse A2 på Rønbæksko-

len i Hinnerup. Det har vi efterhånden gjort i flere 

år, og vi bliver ved, for vi glæder os til hver gang.  

 

Squaredance giver os et kik, som vi ikke vil und-

være. Er man halvsur en dag, er det bare med at 

komme af sted, så stiger humøret.. Mens jeg sta-

dig var på arbejdsmarkedet, havde jeg aldrig en 

sygedag, når jeg skulle til squaredance, for jeg 

ville ikke gå glip af at komme til squaredance. 

 

 Da jeg for 10 år siden lige var begyndt at gå til 

squaredance blev jeg på min arbejdsplads kørt ned 

af en banancykel, så jeg brækkede benet.  

Det, jeg var mest ærgerlig over, var at jeg ikke 

kunne danse.  

Efter 2 uger fik jeg en skinne på benet, og så dan-

sede jeg igen. Så var jeg jo også nødt til at gå på 

arbejde, så det blev en billig omgang for min ar-

bejdsgiver.  

Genoptræningen blev klaret ved at deltage i rigtig 

mange danse rundt omkring. Nogle gange gjorde 

det ondt, men det kunne danses væk.  

 

I dag har jeg ingen problemer med mit ben. For 

mig er squaredance både fysisk og mental sund-

hed. Og så det sociale samvær.  

Vi kender efterhånden hinanden rigtig godt, os der 

har danset sammen på A2 i Hinnerup i  snart man-

ge år.  

Det er  med en rigtig rar følelse, vi sætter os ud i 

bilen og kører de 60 km. Hjem igen, når kaffen er 

drukket torsdag aften. 

 

Karen Sørensen A2 holdet Torsdag. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




