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undervisnings-/danseplan, callere og arrangementer.
Hold: Galten, Gjern og Hinnerup.
Modern Western Square Dance:
Landsorganisation: Danish Association of American Square Dance Clubs (DAASDC): www.daasdc.dk
eller www.squaredancedanmark.dk
Callerorganisation: Caller’s Society Denmark (CSD): www.csd-denmark.dk
Bladet udgives ikke længere i papirform.
Hej alle Østjyske squaredansere. Da den tekniske udvikling har gjort informationsblade på papir
overflødige, har ØSDC’s bestyrelse besluttet, at ”Nyhedsbreve” fremover kun skal udsendes via klubbens
hjemmeside. Hvis der er medlemmer, der fortsat ønsker bladet i papirform, bedes I kontakte bestyrelsen.
Igennem de senere år har det været kutyme, at maj-nummeret blev uddelt i papirform tillige med en
komplet liste over klubbens medlemmer. For det første betyder den nye persondatalov, at vi ikke længere
må udsende ”vejvisere,” med folks kontaktoplysninger. For det andet er det erfaringen, at en del
medlemmer blot smider det trykte blad væk. Derfor har vi nu lavet Nyhedsbrevet i et format, som er
udskriftsvenligt for de medlemmer, der gerne vil læse bladet i papirformat, som de selv kan udskrive.
Vedrørende arrangementer, vil de ikke længere blive annonceret særskilt i Nyhedsbrev/Orientering. Der
henvises til flyers, som omdeles på danseaftenerne og i øvrigt til klubbens og forbundets hjemmesider (se
ovenfor).
Med venlig hilsen,
Bent R. Husted
Redaktør
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Et ord fra Formanden
Siden generalforsamlingen har jeg forsøgt at sætte mig ind i de ting, der skal gøres som formand i ØSDC.
”Mit” første arrangement som formand var forårsfestivalen, som jeg synes var vellykket med ca. 60
deltagere.
Nu glæder jeg mig til fredag den 29. juni, med Johnny Preston, hvor vi denne gang kun har ham den ene
dag – så mød op til dansen, så vi kan se, om der stadig er interesse for disse danse. Der danses PL - A1 –
PL - A2.
Jeg håber på stor opbakning, da min interesse primært ligger på de niveauer, der giver mest danseglæde,
og for mig er det til og med A2.
Efter sommerferien starter vi som sædvanlig vore danse- og indlæringshold i Hinnerup, Gjern og Galten.
Mere herom senere.
Nu håber jeg, at I alle må have en rigtig god sommer og møder friske og engagerede op til den nye sæson.
Hilsen til Jer alle
Monica

Fra en afgået formand
Jeg vil blot sige tak til nuværende og gamle bestyrelser samt klubbens medlemmer for de 10 år jeg har
haft som formand. Det har været spændende og nogen gange udfordrende. Føler det er en god løsning
med formandsskiftet, således jeg fortsat er i bestyrelsen og det dermed bliver en glidende overgang.
Der har været rigtig mange gode dansearrangementer - både store og små – Størst var nok klubbens
jubilæumsdans.
Sørgeligt, at det er gået lidt ned ad bakke med antal dansere til stævnerne – ikke kun hos os selv – men
også for de andre klubber, men håber bestemt det vender igen, således Danish Convention kunne blive et
brag af en dans.
Hvordan vi får de yngre til at finde squaredans sjov og spændende, har jeg ikke noget bud på, men har
selv haft 2 børn, der sammen med deres respektive ægtefæller gik til squaredans i en del år, men så kom
der børn og det var ikke så nemt at komme hjemmefra. Børnene blev større og de skulle nu køres til
forskellige sportsaktiviteter og så var der ikke overskud til andet. Måske det er der den hænger.
Jeg vil tænke tilbage på de dejlige år som formand og forinden de 10 dejlige år som sekretær. Er helt
sikker på, at vores nye formand nok skal komme efter det. Nye kræfter er altid godt. Men en ting er helt
sikkert, jeg bliver ved med at danse Square dance så længe helbredet holder til det.
Janni Thye Lystrup
Bestyrelsesmedlem
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Formandsberetning for 2017 ved generalforsamling den 10. marts 2018
Velkommen til klubbens årlige generalforsamling.
Arrangementer:
I 2017 har der været nogle dejlige dansearrangementer. Et brag af en Nytårsdans med Søren, Carsten og
Mathias blev afholdt på Hadsten Skole. Vi var 83 deltagere.
I forbindelse med den årlige generalforsamling, var der efterfølgende dans til Bent Husted, og afsluttende
med en velfortjent julefrokost, hvor der igen var masser af dejlig mad, pakkeleg og hygge, men synd der
ikke er bedre opbakning.
Forårsfestival blev afviklet med god stemning, men stadig ville det være dejligt med flere dansere.
I Gjern havde vi i samarbejde med DGI en sommerdans med Carsten Nielsen, som Caller. En veloplagt
Caller og veloplagte dansere, der skabte hygge. Godt fremmøde. Torben Poulsen fra cafeteriet gør et godt
stykke arbejde med opsætning af scene, borde og stole i samarbejde med bestyrelsen og hjælpere og
dejlig servicering i kantinen.
Som afslutning på året havde vi Sensommerdansen i september med Carsten Nielsen og i samarbejde med
DGI. Igen kunne vi godt ønske flere dansere, jo flere – jo sjovere.
Tranum
Tranum blev igen en succes. Veloplagte dansere, gode callere. Maden var som sædvenlig i top, og igen
kan vi kun anbefale vore dansere til at deltage.
Vi har fået et rigtig godt samarbejde med den nye forpagter, Marianne K. Jensen.
Jeg vil også her nævne den store indsats som Hanne Frost gør omkring Tranum, og vores 2017 succes.
Carsten Nielsen har også her en stor andel af successen omkring forhandling af priser med Tranum og
callerne.
Squaredansens dag
Squaredansens dag blev afholdt i Horsens i samarbejde med Join Hands. Vejret var bestemt ikke med os.
Det regnede meget. Der blev lavet opvisning forskellige steder i Horsens, men da vi skulle indenfor i
Centret for at give opvisning, var der ikke ledigt. Caller var Carsten Toldbod. Tak til Join Hands for at
trække læsset og specielt til Karen Sørensen.
Undervisning
Vi er selvfølgelig afhængige af, at vi har dansernes opbakning i de tiltag, vi foretager, hvilket vores start
på C3A, fortsættelse på C1, C2 og bånddans ved Bugge er et godt eksempel på. Det har ikke kostet
dansere, nej tværtimod er vi blevet et par stykker mere.
Vi har også lært, at vi ikke ukritisk kan lukke nye dansere ind på eksisterende hold, så vi lytter til
danserne, og lærer af det. Øvrige hold fortsætter iht undervisningsplanen.
Der har været afholdt søndagsdanse hen over året med C1 og C2 med Carsten Nielsen, og der er god
opbakning med ca 3 squares hver gang.
Opvisning
Der har – ud over Dansens dag – været en opvisning, hvor ØSDC har været involveret. Det foregik i
Brædstrup i forbindelse med Amerikanerbiltræf den 17. juni, og der var bare varmt. Vi var 2 squares og
Bent Husted var caller. Veloplagt som altid. Det var bare som om publikum var kommet for at se på
gamle biler og ikke square dance.
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Desuden havde vi en introdans i Skanderborg den 27.9. med Bent Husted og ca. 20 tændte piger.
Region vest
Der har været afholdt koordineringsudvalgsmøde den 1. oktober ’17, og der blev genvalg af Jon
Andersen. Der aftales på disse møder bl.a. de danse klubberne har lov til at lave og hvilke regler det kører
under. Der bliver udarbejdet koordineringsplaner.
DGI
Det gode samarbejde med DGI fortsætter. Da Jytte trådte ud af bestyrelsen har Inge Lise overtaget denne
post, som vores kontaktperson. Tilskudsmidlerne er blevet mindre, men der er stadig lidt at hente i
forbindelse med vores Sensommerdans.
Til medlemmerne
Der har i 2017 har været afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Ud over danserne er vi også meget afhængige af vores dygtige callere. Uden dem, ingen klub. Noget som
vi alle skal sætte pris på og påskønne. Vi er så heldige at have såvel Bent Husted som Carsten Nielsen.
Stor ros til dem og tak.
Vi skal også vænne os til, at promoveringen fremover nok ikke er en annonce i den lokale avis, men en
anvendelse af de elektroniske medier, som er til rådighed. F.eks. Facebook. Vi vil forsøge, ved hjælp af
disse medier, at synliggøre klubben og Squaredansen som helhed. Vi har forsøgt os med reklame for
dansen under ”Square Dance for Fun”, men det har faktisk kun givet en henvendelse.
Vi har desværre i 2017 mistet vores fantastiske webmaster Max Fris. Heldigvis har Bent Husted indtil
videre overtaget dette arbejde, hvilket vi er meget taknemlige for og sammen med Inger Fogh skal det
nok blive godt.
Selvfølgelig vil vi gerne høre fra jer, hvis der er noget I føler, der skal eller kan gøres anderledes. Vi
forsøger efter bedste evne at få alt til at gå op i en større enhed, men alt afhænger i bund og grund også af
jeres opbakning.
Du er velkommen til at deltage i dette bestyrelsesarbejde. Der er ledige pladser i bestyrelsen, så kom frem
på banen. Vi skal som det hedder - alle skal yde for at alle kan nyde.
Afslutning
En stor tak for opbakningen fra klubbens medlemmer ved diverse arrangementer.
Det har også været betydelig nemmere i 2017, hvor de fleste af dansene er foregået her i Gjern. Stor tak
til Torben i Cafeteriet.
Det er en god oplevelse at være i bestyrelsen, når man mærker opbakningen fra klubbens medlemmer.
Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.
Formand,
Janni Thye Lystrup

Hovedlinjerne for klubbens virksomhed i det kommende år (pkt. 4)
Planlagte/afholdte arrangementer
Nytårsdansen den 7.1.2018 er netop vel overstået med veloplagte callere: Søren Lindergaard, Carsten
Nielsen og Mathias Nielsen. Dog så vi ikke så meget til Mathias i år. Vi var 76 dansere. Dansestedet var i
Gjern og det fungerer rigtig godt.
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Forårsfestival afholdes her den 24.3.2018 også i Gjern. Husk at der er rabat ved tilmelding inden den
11.3.2018. Vi glæder os til at skulle danse til Jack Borgström og vores egen Carsten Nielsen. Vi opfordrer
til, at man tilmelder sig.
Der danses Plus, A1, A2, C1 og C2, så der er rig mulighed for at prøve sin kunnen af.
Tranum
Påskedansen løber af stablen den 28., 29. og 30. marts. Der er fortsat pladser på alle niveauer A2, C1 og
C2. Det er en fantastisk danse- og madoplevelse at være med til. Callerne er de samme i år som sidste år,
nemlig Carsten Nielsen, Søren Lindergaard og Thomas Bernhed.
Vi håber selvfølgelig på jeres opbakning. Så overvej det, I kan tilmelde jer i dag til Hanne Frost.
Dansens Dag
Der er ikke fastsat noget arrangement endnu, men vi deltager selvfølgelig, såfremt der er nogen, der
følger op på dette. Join Hands i Horsens plejer altid at være med i forbindelse med Horsens bys dansedag.
Danish Convention bliver i år afholdt i Ikast og vi opfordrer vores medlemmer til at deltage. Vi skal
bakke op, således vi fortsat skal have et convention i Danmark.
Sommerdans afholdes igen i år i Gjern med Johnny Preston den 29.6. også i Gjern.
Sensommerdans er igen i år i samarbejde med DGI og afholdes i Gjern med Carsten Nielsen som Caller.
Søndagsdanse – der er planlagt 3 søndagsdanse her i foråret, den ene er afholdt her den 28.1.2018 med
C1. Den anden blev afholdt den 4.3. med C2 og den sidste den afholdes den 6.5.med C1. Der har været en
rigtig god tilslutning til de 2 første danse.
Hvorvidt der vil blive afholdt søndagsdanse til efteråret, vil der senere blive taget stilling til. Det var vores
arrangementer. Husk der ligger flyer på alle dansene henne på bordet.
Holdopstart
Vi har heller ikke i 2018 planlagt holdopstart for nybegyndere. Derimod har vi startet et nyt C1
indlæringshold om torsdagen med Carsten Nielsen. Det er fra kl. 20.30 – 21.45, og har man lyst, er der
mulighed for at komme og danse fuld A2 fra kl. 19.00 – 20.15. Se undervisningsplanen på vores
hjemmeside.
Vi har også som noget nyt i år fået Hans Pitters til at undervise i C3A på mandagsholdet, således at han
tager over, når Carsten er færdig og Carsten fortsætter så med C1 som hidtil. Det er i første omgang en
forsøgsordning, således at C3A danserne får lidt mere undervisningstid. Har kun en time og et kvarter
hver anden mandag. Danserne er meget glad for denne løsning, så vi regner med at fortsætte.
Vores undervisere er fortsat Bent Husted til holdene i Galten og Gjern og Carsten Nielsen til holdene i
Hinnerup og nu også Hans Pitters i Hinnerup og ikke at forglemme Bugge til båndhold på C1 i Hinnerup.
DGI
Vores samarbejde med DGI fortsætter og vores kontaktperson er vores kasserer Inge Lise. Vi henter
stadig lidt tilskud til sensommerdansen. Vi får mange relevante oplysninger derfra om løn, skat m.v.
Kontingentet er givet godt ud.
Almindelig orientering
Vi fortsætter med at udgive et medlemsblad en gang om året og det bliver inden sommerferien, hvor
referat fra generalforsamlingen og medlemsliste vil være ilagt. (medlemslisterne er udeladt pga. den nye
persondataforordning! Mvh. Redaktionen!)
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Har I input til bladet, vil det være rigtig dejligt at modtage dette. Det kunne være en danseoplevelse
herhjemme eller i udlandet eller andet I synes andre skulle læse om.
Endvidere vil vi være en klub i udvikling ved at udbyde et bredt udbud af dans i et defineret, geografisk
område, lige fra Mainstream til C3A.
Vi vil forsøge at involvere klubbens medlemmer (hvilket allerede foregår i stor udstrækning) i arbejdet
ved daglige danse, arrangementer og ved deltagelse i bestyrelsesarbejdet.
Vi vil formentlig fremover fortsætte med at afholde vore arrangementer i Gjern. Det er betydeligt
nemmere og vi bliver jo ikke yngre, når der skal arbejdes. Her skal kun sættes scener, borde og stole op.
Ingen skal bage, lave mad eller passe bod. Vi kan alle danse hele tiden. Det synes vi er et stort plus.
Ved ikke om alle har lagt mærke til, at vi ikke skal have juleafslutning i dag i forbindelse med
generalforsamlingen, men det skyldes ene og alene den lille tilslutning, der har været de sidste par år.
Men skulle I være af en anden mening, så lad os det vide.
Husk at holde jer opdateret på hjemmesiden.
Det var, hvad bestyrelsen ville fremlægge om hovedlinerne for klubbens virke det kommende år.
Bestyrelsen

Lige et billede fra Amerikanerbiltræffet i Brædstrup 2017, hvor Max Fris var med 
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Et lille ”pust” fra Squaredancerne i Galten.
”Scramble home”!!!!!!!
Sådan kan det ske at det lyder af og til når ”squaren” har fået det mest utrolige ud af et call der kunne
formodes at fungere.
Og under stor moro, megen latter og lidt undren over at ”body-flowet” pludselig gik i fisk, squarer man
op igen.
Som ”ny” på holdet har det været en glad og sjov oplevelse at starte i den lille gruppe i Galten. Tidligere
havde jeg danset et par år i Odense, og er i Squaredance henseende stadig ”novice”, men jeg oplever et
utroligt godt sammenhold, og aldrig sure miner, selv om der måske præsteres en ”enkelt!!” fejl. Det kan
jo ske….
Vi er heldigvis alle enige om at det skal være sjovt, når både finmotorikken og intelligensen udfordres.
Det mærkes dårligt at det er ”voksne unge” der danser.
Bent sørger for at den løbende udskiftning glider næsten umærkeligt, for vi er til daglig lige et par stykker
mere end en square.
Og lige så stille glider flere og flere plus-calls ind i rutinen, og vores
hukommelse udfordres, og det er ”fedt” indimellem at opleve at det hele
bare kører og hænger sammen, og de forskellige calls glider over i
hinanden, og vi følger med – og får sved på panden, og oplever ”Yes, we
did it” fornemmelsen, som når en golfbold rammes rigtigt og lægger sig
tæt på green.
Der er lidt musketérånd over det. Og fra blot lige at være et hint på mail
om at en fødselsdag og afslutning måske skulle byde på lidt ekstra
kulinarisk i pausen, blev der fremtryllet det mest maleriske festlige bord
med mange lækkerier og
delikatesser. Alle havde hver
deres bidrag med.
Det er en skøn
gruppe i Galten, tak
til Jer alle for at tage
så pænt imod en
”indvandrer” fra Fyn.
Jeg glæder mig, til vi
skal starte efter
sommerferien igen.
Til den tid skulle jeg gerne have tilbagelagt adskillige hundrede
km i et ganske andet ”bodyflow” på en god lang caminovandring i det nordlige Spanien.
Mange varme Squaredancesommerhilsener
Pia Valbak Schmidt, Sorring.

Se flyers for den kommende tids ØSDC-danse på www.osdc.dk:
Sommerdans med Johnny Preston 29. juni .......... PL – A1 – PL – A2
Sensommerdans med Carsten Nielsen 9. September
PL – A1 – PL – A2
C1 / C2 søndagsdanse efterår 2018...................... C1 / C2 / C1
Nytårsdans 2019, 6. januar 2019 ........................ MS – PL / A1 – A2
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Påskedansen i Tranum.
Vi deltog for første gang i dette arrangement. Det var en super oplevelse. Vi havde to danske callere og en
svensker. Da vi hørte ham til introduktionsdansen kiggede vi på hinanden og sagde “hvad sagde han”?
Svenskere har deres egen udgave af det engelske sprog; men hans udgave var ret speciel. Vi frygtede
derfor lidt den første workshop, vi skulle have med ham.
Vi lærte dog hurtigt at forstå hans calls, og vi kan sige, at hans tilgang til dansen og sammensætning af
begreberne er i særklasse. Han gav os udfordringer og Ahaoplevelser i overmål. Han er i vores øjne i
samme kategori som Nils Trottmann, som vi lige har danset Hjejledans til.
Programmet er sat rigtigt godt sammen, og der er masser af dans som er sat sammen, så det veksler med
alle tre Callere og gode pauser.
Maden er i top; men det er vist ingen hemmelighed.
Der var også plads til hygge og socialt samvær. Her
havde de tre danseniveauer det med at holde sig
adskilte, hvilket ikke er særligt socialt.
Der skal lyde en kæmpe ros til arrangørerne, de
mingelerede rundt til de tre dansegrupper, både til
dansen, så de sikrede, at der alle steder var det
maksimale antal Squares på gulvet og også på øvrige
tidspunkter.
De var utroligt opmærksomme på, at alle var
glade og tilfredse.
Dette er et arrangement man bør unde sig selv,
hvis man mindst kan danse A2.
Der er plads til mange flere.
Til næste år bliver det med en dansk, en
amerikansk og så vores supersvenske caller. Der
er flyer ude, så tøv ikke sæt X i kalenderen og
tilmeld dig Påskedansen - du komme ikke til at
fortryde det.
Lad ikke prisen afskrække dig, det lyder af mange penge, men med alt det man får, så er hver en krone
givet godt ud.
Anne Elisabeth og
Birger Rind fra Silkeborg
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”Vokseværk” i Gjern.
Vores klub har modtaget nye dansere fra Vellev, hvor Karen Petersen har valgt at stoppe som caller.
Det er dejligt at møde gamle venner, der vil tage udfordringen op og lære mere - og det tror jeg bestemt,
VORES caller, Bent Husted, er mand for at klare.
Nu er vi næsten 2 squares, og så ved vi jo alle, at det bliver RIGTIGT sjovt ... Flere mennesker = mere
morskab
Jeg vil glæde mig rigtigt meget til efterårssæsonen, hvor jeg er sikker på, vi får sved på panden og gang i
hjernecellerne - måske slipper VI så for at blive demente - det skader i hvert fald ikke, og lur mig, om
ikke der er plads til flere dansere, der har mod på at lære A1?
Á la Dronning Margrethe d.2: "Jeg glæder mig!"
Med venlig hilsen
Leila Saxbeck

Square dance i fugleperspektiv
Ved sidste danseaften i forårssæsonen, havde vi besøg af en droneflyver i Gjern. Vi ville afprøve, om man
kan få lige mere spændende square dance-videoer, end dem, der optages ”i øjenhøjde.”
Da der er ”højt til loftet” i vores danselokale, valgte vi til en begyndelse, at optage indendørs. Desværre
var lys og lydforholdene ikke ideelle, men der kom da et par brugbare billeder ud af det, og – ikke mindst
– en håndfuld videoer, der indikerer, at der er nye muligheder med dronen. I hvert fald udendørs og
antageligt også i store haller. Da vort danselokale er meget smalt, var det ikke muligt for piloten, at
panorere rundt omkring danserne, men det vil være muligt under bedre pladsforhold.
Hen over sommeren vil der – hvis vejret tillader det – blive lavet udendørs optagelser i ”fuld skala.”

Bent Husted
Caller i Gjern og Galten

Påskedans i Tranum – den fortsætter 
ØSDC har i år afholdt den 5. påskedans i Tranum. Vi mødes onsdag eftermiddag og starter med spisning
onsdag aften. Vi slutter Langfredag med Påskefrokosten. Så kan vi alle stadig nå at holde påske med
deres/vores familier.
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I år var der dog et nyt tiltag, idet vi startede onsdag eftermiddag med C3a, da ØSDC’s indlæringshold
gerne ville have træning og udfordringer. Her hjalp Hans Pitters også med C3a calling sammen med
Thomas Bernhed.
Callerne i år var Thomas Bernhed, Søren Lindergaard og Carsten Nielsen. Tidligere har vi ud over Søren
og Carsten haft Freddie Ekblad og Anders Blom.
Vi får masser af dans både på niveauerne A2, C1 og C2, men også nogle gode danse i A2 hvor alle danser
sammen. I år blev vi også præsenteret for nye sange, Jeg mener, at Søren havde en ny sang med: What Do
I Know og Carsten havde noget helt nyt med – en á capella ”Misbehavin.” Fantastisk!! Det vil vi gerne
have noget mere af.
Himmerlandsfonden Ferie og Kursuscenter levere de gode rum med trægulve, god mad og værelser. Vi
har nogle ganske få eneværelser ellers er resten 2 eller 3 personers rum.
Hvis vi havde fulgt flyerens ordlyd, så havde vi kun kunnet gennemføre C2 dansene med 3 callere og
dette var vi jo ikke interesseret i, så vi valgte at gennemføre med alle 3 niveauer. Tranumudvalget valgte
at fylde op i A2 og C1 salene, så alle kunne få al den dans de havde lyst til.
Callerne i 2019 bliver Michael Kellogg, Thomas Bernhed og Carsten Nielsen. Michael Kellogg har
tidligere callet flere gang i ØSDC, særlig da vi afholdt Hestemarkedsdansene i Hammel.
Har du spørgsmål, så skriv til tranum@osdc.dk
Tranumudvalget består af ØSDC’s bestyrelse, Carsten Nielsen og Hanne Frost
Hanne Frost
Herunder er der nogle gruppebilleder taget af Hans Jørgen Bugge ved påskedansen i år.

A2-danserne

C1-danserne
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C2-danserne

Hele flokken

… og callere med børn

Thomas, Søren med Jacob og Carsten med Caroline
14

Nytårsdans 2019
Gjern Kultur- og Idrætscenter
Skovvejen 6, 8883 Gjern

Mainstream – Plus – A1 – A2
Carsten

Søren

Callere
Carsten Nielsen – Søren Lindergaard

Søndag den 6. januar 2019 kl. 13:00 – 17:00
Mad kan købes i cafeteriet.
Drikkevarer skal købes i cafeteriet.
Kinesisk lotteri.
Danseafgift kr. 75 – gerne tilmelding inden 27/12.

Monica Møller
Tlf. 23475897
Email: info@osdc.dk
www.osdc.dk

29. Forårsfestival
Gjern Kultur- og Idrætscenter
Skovvejen 6, 8883 Gjern
P-A1-P-A2 og C1-C2 med dans i to sale
Carsten

Jack

Callere
Carsten Nielsen (DK) og Jack Borgström (S)

Lørdag 23. marts 2019 kl. 11:00-17:00
Drikkevarer skal købes i centrets cafeteria.
Der kan købes mad i centrets cafeteria.
Kinesisk lotteri.
Danseafgift kr. 130 ved tilmelding før 10/3. Dørpris kr. 150.
Medlem af DAASDC

Danish Association of American Square Dance Clubs

Monica
Tel: (+45) 23 47 58 97
Email: info@osdc.dk
www.osdc.dk
Forbehold for ændringer
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