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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 

 

Orientering/Nyhedsbrev udkommer 

normalt 3 gange årligt, dette nummer er 

en speciel udgave, da det ud over det 

sædvanlige 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 
hanne@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 
nielserik@osdc.dk 

Efterlysning: 

Til Forårsfestival/New Beat 2012 er der 

blevet glemt et skørt i en speciel grøn far-

ve og grønne pans, et sort bælte med en 

lille taske – det hele var i et hvidt net. 

Skørtet er fundet i  hallen, men resten 

mangler. Er der nogen der har set resten 

og evt. fået det med hjem. Det tilhører Be-

rit, som kan træffes på mail: 

 berithansen@net.telenor.dk 

 

Østjysk Square Dance Clubs bestyrelse: 

mailto:nygaard@fibermail.dk
mailto:president@osdc.dk
mailto:hanne@osdc.dk
mailto:treasurer@osdc.dk
mailto:secretary@osdc.dk
mailto:nielserik@osdc.dk
mailto:berithansen@net.telenor.dk
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Formanden har ordet. 
 

Nu skulle sommeren gerne snart komme 

– den kan da kun blive bedre end sidste 

år. 

 

Håber alle har haft nogle positive ople-

velser – både på undervisningsaftner og 

ude til de mange danse. 

 

Det er heller ikke i dette forår, det lykke-

des os at få et nyt hold i gang i Randers, 

så vi lægger lige hovederne i blød for at 

finde alternative løsninger.  Det er her I 

alle er velkomne med idéer. 

 

Som det fremgår af referatet fra general-

forsamlingen, har vi fået nyt bestyrel-

sesmedlem, Niels Erik Clausen, der dan-

ser i Gjern, og ud er trådt vores næstfor-

mand Kurt Jørgensen. Alle andre poster 

er uforandret. Så et stort velkommen til 

Niels Erik. Vi håber, du må blive glad for 

at sidde i bestyrelsen med 4 ”gamle” tø-

ser. Heldigvis har Kurt ikke helt sluppet 

os. Han vil stadig hjælpe til ved vores ar-

rangementer, men tak for din indsats. 

 

Vi har jo lige overstået Forårsfesti-

val/New Beat 2012, og jeg vil benytte 

lejligheden til at rette en stor tak til de 4, 

der trak hovedlæsset (John Nygaard, In-

ger F. Madsen, Jørgen Møller og Gunnar 

K. Nielsen), og selvfølgelig også til alle I 

andre, der gav en hånd med på den ene 

eller anden måde. Vi har fået rigtig man-

ge roser for arrangementet. 

 

Der vil til efteråret ikke ske så mange 

ændringer i undervisningsplanen -  ud 

over at mandagsholdet flytter fra Bra-

brand til Hinnerup, og der danses C1 hele 

aftenen. Årsagen til flytningen er, at Old 

Town ikke længere har undervisning om  

 

mandagen i Brabrand, og vi delte lokaler 

med dem. En anden årsag er også, at i 

Århus Kommune betaler vi lokaleleje, 

hvilket ikke er tilfældet i Favrskov 

Kommune.  

 

Det har været en stor succes at have haft 

C1 indlæring med Carsten Nielsen 6 

søndage her i foråret. Godt og vel 4 

squares har været tilmeldt, og vi forsøger 

at lave 4 søndage til efteråret med C1 ki-

lometerdans. Mange af disse dansere vil 

snart være klar til at gå på et C1 hold, og 

vi håber at få nogle af disse dansere til 

klubben. 

 

I øvrigt er alle vore hold åbne for nye 

dansere – det gælder:  A2, C1 og C2 hol-

dene.  På disse hold har alle dansere i et 

stykke tid været igennem alle calls. På 

Plus og A1 er man lige kommet igennem, 

men også her er der åbent for nye danse-

re. 

 

Husk at læse i Hight Light samt flyer 

vedr. Rebilddansen. Indtil nu er der 13 

dansere i ØSDC-regi der har meldt sig. 

 

Sådan lige på falderebet opfordrer vi vo-

re medlemmer til at tage til Danish Con-

vention i Kolding og evt. til Europæiske 

convention i Prag, hvortil DAASDC ar-

bejder på at lave en bustur til. (se square-

dancedanmark.dk for nyeste information) 

 

Med dette indlæg vil jeg ønske jer en god 

sommer og på forhåbentlig gensyn til ef-

terår og andre danse ude i sommerlandet. 

 

Janni 

formand  
 

http://squaredancedanmark.dk/
http://squaredancedanmark.dk/
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REFERAT AF 

GENERALFORSAMLING I ØSDC 

LØRDAG, DEN 10.3.2012 
 

 24 deltagere. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent, referent og 

stemmetællere. 

John Nygaard blev valgt som diri-

gent, Inger Fogh Madsen som refe-

rent, Bent Husted og Peder Pedersen, 

som stemmetæller. 

 

2. Formandens beretning.  

Janni fremlagde beretningen, se ved-

lagte. 

Niels Erik Clausen Gjern, vil gerne 

have både for- og efternavn med, så 

også nye dansere kan være med. 

Herefter blev beretningen enstem-

migt godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskabet til 

godkendelse.  

Regnskab blev udleveret til delta-

gerne. Jytte Christensen fremlagde 

regnskabet, med gennemgang af de 

enkelte poster.  

Groupcare – Annoncer - lokaleleje, 

Randers var nogen af de større ud-

gifter.  

Garant kapital i Banken er opsagt, så 

derfor færre renter. 

Ingen kommentarer til regnskabet, 

dette blev godkendt. 

 

4. Forelæggelse og drøftelse af ho-

vedlinjerne for klubbens virksom-

hed i det kommende år. 

Formanden fremlagde hovedlinjerne 

for det kommende år, herunder vore 

danse og specielt orientering om 

New-beat i Voel hallerne. 

Leila og Kaj Saxbæk spørger om 

opvisning i Rebild bakker. 

Hanne Frost orienterer, og fortæller 

at der kommer mere herom i High-

light.. 

Bent Husted spurgte om Old-Town 

var orienteret om, at der var Plus og 

A1 dans i Gjern.  

Janni Thye sagde at Henrik var in-

formeret, og ville orientere danserne. 

 

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 kontin-

gent for det kommende år. 

Jytte Christensen fremlægger bud-

gettet, men med usikkerhed, da der 

sker en del omlægning i klubben, 

pga. nedlæggelse af andre klubber. 
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Der vil blive arbejdet på, at mindske 

underskuddet. Budget var blevet ud-

leveret til deltagerne. 

John Nygaard spørger, hvad kontin-

genten er. 

Jytte orienterer, at det er 125 kr. pr. 

halve år for dansere og 125 kr. årligt 

for passive medlemmer, og at det ik-

ke er ændret i flere år. 

Leila Saxbæk synes det er for billigt. 

Niels Erik Clausen spørger om Koda 

afgift. Bliver orienteret om at, det 

bliver betalt til DAASDC to gange 

årligt, efter antal medlemmer. 

Budgettet blev herefter enstemmig 

vedtaget. 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrel-

sen: 

 På valg er:  

    Janni Thye genopstiller, og modtager 

genvalg. 

 Kurt Jørgensen har ikke ønsket gen-

valg. 

    Bestyrelsen foreslår: Niels Erik 

Clausen fra Gjern, som indvilger i at 

gå ind i bestyrelsen. Niels Erik blev 

enstemmigt valgt 

 Der skal desuden vælges to sup-

pleanter. 

    Hans Jørgen Bugge og Jens Guld-

mann som begge har indvilget i at 

fortsætte og blev genvalgt. 

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-

suppleant. 

Johan Tommerup og Monica Møller 

som begge har indvilget i at fortsætte  

og som suppleant har John Nygaard 

også indvilget i at fortsætte. 

Alle blev enstemmigt valgt. 

 

9. Eventuelt. Peder Pedersen har en 

del udstyr, fra sin tid som undervi-

ser. Dette ville han gerne af med. 

Bent Husted overtager dette. 

 

10. Afslutning. 

Janni takker Kurt for godt samarbej-

de i bestyrelsen, og er glad for at 

Kurt stadig vil hjælpe os med det 

praktiske, Janni sender en hilsen 

med til Helen, for samarbejdet i ar-

rangementsudvalget. 

John har haft 20 års jubilæum i 

klubben, Janni ønsker tillykke, og 

fortæller også at dette ikke vil blive 

markeret fremover. 

Janni byder Niels Erik velkommen i 

bestyrelsen, og er glad for, at vi sta-

dig har en repræsentant hos danserne 

i Gjern. 

 

            

            John Nygaard  

                 dirigent 

 

  Inger Fogh Madsen 

                              referent 
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Formandsberetning til generalforsamling 10.03.2012 
 
Velkommen til den årlige general-
forsamling. 
 
Der har været mange arrangemen-
ter på programmet i 2011 og jeg vil 
starte med den årlige nytårsdans, 
der var godt besøgt med 109 dan-
sere og rigtig god stemning og hel-
digvis et lille overskud til klubben. 
 
Ved sidste års generalforsamling 
holdt vi også ”juleafslutning”, da vi 
jo måtte aflyse den, der var planlagt 
i november 2010 på grund af sne. 
Juletræet havde tabt nålene og cal-
leren var uden nissetøj, men en 
dejlig dans og god mad. 
 
I marts havde vi den årlige Forårs-
festival på Rønbækskolen, hvor vi 
forsøgte at køre med højniveau-
dans fredag aften. En dejlig dans 
med veloplagte callere. Vi var i alt 
103 dansere og dansen gav heldig-
vis også overskud. 
 
Vi afholdte en ekstra ordinært en 
dans i april, som skulle have været 
med en anden caller, men denne 
caller kom desværre ikke lige kom 
til Danmark alligevel. Carsten fik fat 
på Anders Blom og også her blev 
der kørt højniveaudans om freda-
gen – her var vores underviser 
Carsten med på dansegulvet – det 
ses ikke så tit. Der var 16 dansere 
fredag og 66 om lørdagen. Der var 
et lille overskud. 

Så blev det sommerferie og Johnny 
Preston gæstede os som sædvan-
lig, dog denne gang forsøgte vi at 
have dansen over 2 dage. 
Der var 43 dansere fredag aften og 
ca 30 om lørdagen. Lidt utilfredsstil-
lende, men et lille overskud blev det 
også til ved denne dans. 
 
Den sidste dans var sensommer-
dansen i september, hvor der blev 
kørt Mainstreim og Plus. Desværre 
kom der kun 34 dansere, men de 
havde en rigtig god eftermiddag. 
Her blev det også til et lille over-
skud skabt af vores salg i ”boden”. 
 
I stedet for juleafslutningen blev vi i 
bestyrelsen enige om i stedet at op-
fordre vore medlemmer til at tage til 
juledans i Glücksburg. 
 
Jeg vil gerne rette en tak til alle de 
medlemmer der har været behjæl-
pelige med at bage kage, hjælpe til 
med bordopstilling m.v. for besty-
relse og arrangementsudvalg vil ik-
ke kunne magte disse arrangemen-
ter alene. 
 
Sammen med Carsten besluttede vi 
at lave C1 indlæring over 5 sønda-
ge i efteråret. Det ville ikke komme 
til at belaste klubben økonomisk. Vi 
aftalte med Carsten at han ville 
gennemføre, såfremt der var 12 – 
16 tilmeldinger, der var 39 og det 
må jo siges at have været en suc-
ces. Man lærer ikke at danse C1 på 
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et sådant kursus, men kommer 
igennem programmet. 
 
Det lykkedes desværre heller ikke i 
2011 at få nyt hold i gang, hvilket 
selvfølgelig er ærgerligt, men der er 
jo ikke noget at gøre ved det. Vi 
prøver ellers på mange måder at 
gøre opmærksomme på vores inte-
resse, bl. a. med opvisninger ved 
festlige lejligheder o.s.v. DAASDC 
gør også deres til at der skulle 
komme gang i dansen, men lad os 
håbe det pludselig vender. 
 
Øvrige hold kørte videre i 2011. 
 
I Gjern køres der nu med mainstre-
am med intro til plus og Plus med 
intro til A1 og det fungerer fint. Un-
dervisningen forestås stadig af Bent 
Husted.  
 
Vi er meget glade for det samarbej-
de vi har med vore 2 undervisere 
Bent og Carsten, som begge gør et 
stort arbejde for klubben. 
 
Som jeg oplyste sidste år var holdet 
i Randers med Carsten Toldbod 
blevet noget amputeret og desvær-
re har vi måtte nedlægge dette.  
 
Det gode samarbejde vi har med 
DGI fortsætter og vi kan heldigvis 
stadig hente tilskud til forskellige ar-
rangementer. Inger er fortsat vores 
kontakt-person til DGI.  
 
Jeg vil slutte af med at rette en tak 
til alle i udvalgene samt igen til 

medlemmerne - for uden en hjæl-
pende hånd eller to kan det ikke la-
de sig gøre at køre større arrange-
menter. 
 
Tak til bestyrelsen for et godt og 
konstruktivt samarbejde. 
 
 Formand 
Janni Thye 
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Undervisningsplan efterår 2012. 
 

 
PROGRAM STED UGEDAG TIDSPUNKT INSTRUKTØR 

Intensiv C1 dans 
 
Se annonce herunder. 

Hadsten Skole / 
Rønbækskolen 

Søndag 
02.09.2012 
14.10.2012 
28.10.2012 
18.11.2012 

11:00 - 16:00 Carsten Nielsen 

C1  
(dans) 

Rønbækskolen 
Ådalsvej 100 
8382 Hinnerup  
(Lokale 150) 

Mandag 
Opstart 03.09.2012 

19:00-21:30 Carsten Nielsen 

Plus dans Gjern Kultur- og Idræts-
center 
Skovvejen 6 
8883 Gjern 
(Scenerum) 

Onsdag 
Opstart 05.09.2012 

18:45-20:10 Bent R. Husted 

A1 dans 
 

Gjern Kultur- og Idræts-
center 
Skovvejen 6 
8883 Gjern 
(Scenerum) 

Onsdag 
Opstart 05.09.2012 

20:15-21:45 Bent R. Husted 

A2 
(dans) 

Rønbækskolen 
Ådalsvej 100 
8382 Hinnerup  
(Lokale 150) 

Torsdag 
Opstart 06.09.2012 

19:00-20:30 Carsten Nielsen 

C2 
(dans) 

Rønbækskolen 
Ådalsvej 100 
8382 Hinnerup  
(Lokale 150) 

Torsdag 
Opstart 06.09.2012 

20:30-21:45 Carsten Nielsen 

 

Intensiv C1 dans (få nogle C1 kilometer i fødderne). 

Efteråret 2012. 

 

Vi laver et hold for dansere, der har været igennem C1 og ønsker at holde 
det ved lige, samt at få nogle C1 kilometer i fødderne. 
 
  

02.09.2012 fra 11.00 -  16.00 Hadsten skoles festsal 

14.10.2012 fra 11.00 – 16.00 Hadsten skoles festsal 

28.10.2012 fra 11.00 – 16.00 Rønbækskolen Hinnerup – musiktorvet 

18.11.2012 fra 11.00 – 16.00 Rønbækskolen Hinnerup - musiktorvet     

Underviser: Carsten Nielsen. Bindende tilmelding senest: 1. august 2012 
Prisen er: 395,- kr. for alle 4 gange. 
Tilmelding og yderlig info: carsten@new-beat.net   Tlf.: 2094 4844 

http://www.osdc.dk/flyers/Intensiv_C1.pdf
mailto:carsten@new-beat.net
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SKAL SQUAREDANS VÆRE EN LAVPRISSPORT? 
 

Det synes jeg bestemt ikke. Jeg vil gerne 

danse til gode callere og i gode omgivelser. 

 

I bestyrelsen har vi diskuteret, hvad det må 

/ skal koste at deltage i en dans, og hvad 

må / skal det koste at få undervisning på et 

hold hos ØSDC. 

 

En dans: 

 

Dette er et svært spørgsmål, idet nogle 

dansere sætter pris på at få en udenlandsk 

caller, som de måske før har mødt eller en 

som de har hørt om og endnu ikke mødt.  

Mange har danset til optagelser fra tidlige-

re danse, og nu ønsker de at møde denne 

caller. 

 

Vi er jo nogle i bestyrelsen, der danser på 

C1 og C2-niveauet, og vi vil gerne have 

callere, der kan calle disse niveauer, men 

allerede her så reduceres udbuddet. Vi vil 

jo også gerne have, at der kommer mange 

dansere til ØSDC’s danse, således at dan-

sene økonomisk ikke kommer til at belaste 

undervisningsholdene. 

 

Det er jo ikke kun danseprisen, der er afgø-

rende for, om der kommer dansere, men i 

dag også transportudgifterne, men så må 

man fylde bilen og tage af sted sammen, så 

bliver prisen overkommelig. 

 

Til undervisning: 

 

Vi er privilegeret. Til undervisningen på 

alle ØSDC’s hold har vi en caller. Vi har 

Bent Husted og Carsten Nielsen som 

klubcallere. Når der skal sættes priser for 

den kommende sæson, så er der flere pa-

rametre, der skal tages højde for. Skal vi 

betale lokale leje? Hvad er benzinprisen? 

Hvor mange dage om ugen og hvor mange 

timer, skal vi have en caller? Hvilke ni-

veauer skal klubben udbyde? Fra hvilket 

område kommer danserne? 

 

Hvad er prisen på at gå til svømning, til 

fitness, til golf, at sejle? Dertil kommer 

udgifterne til udstyr. Det har vi jo ikke me-

get af i squaredansen. 

 

Hvis du deltager i aftenskolehold eller på 

Folkeuniversitetet, så ved du også godt, 

hvad det koster at have en fritidsinteresse. 

 

Tænk på de priser vi giver, når vi skal i 

Musikhuset til koncert, ballet eller opera 

bare én gang – det svare til ½ års dans i 

ØSDC pr. billet. 

 

Så kan man spørge, hvorfor jeg sammen-

ligner dette. JO, jeg kan kun bruge min 

penge en gang, så jeg må vælge. 

 

Det kan da godt føles som en større ud-

skrivning i januar og september, når der 

skal betales for undervisningen, især når 

man som jeg er medlem af 3 klubber. MEN 

det er jo et valg, som jeg har truffet. 

 

Jeg håber at I også vil træffe Jeres valg til 

fordel for squaredansen. 

 

Hilsen Hanne Frost 
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Jeg synes, at denne her gode oplevelse skal viderefortælles. 
 

I efteråret startede jeg på Carstens Nielsens 

intensive undervisning i C1og er fortsat her 

i foråret.  

 For at få mere træning i C1, spurgte jeg 

Jannie, om det var muligt at deltage på det 

hold, der dansede i Rønnebo, Brabrand om 

mandagen. Det kunne jeg godt.  Dagen for 

sidste billig tilmelding til New Beat fik jeg 

både en mail samt en telefonopringning fra 

Jannie. Her fortalte hun mig, at hvis jeg be-

talte restkontingent til klubben samme dag, 

kunne jeg tilmelde mig New Beat og få 

samme rabat, som de andre medlemmer. 

For det første havde jeg overhovedet ikke 

tænkt på det, og jeg synes, det var en flot 

gestus fra Jannie og klubben, også at Jan-

nie gjorde sig al den ulejlighed. For hun 

havde nemlig først kontaktet Kirsten for at 

få min mail adresse. Så tak for det Jannie. 

Til sidst vil jeg også sige tak for et godt ar-

rangement i Voel hallerne. Tak for det sto-

re arbejde, I har lagt for at give os en dejlig 

oplevelse og tak for dejlig mad. 

 

Venlig hilsen 

Grethe Carstens    

 

 

 

Lidt om New Beat Festival 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores anden New Beat Festival og klub-

bens 22. Forårsfestival fandt som bekendt 

sted den  23 og 24 marts 2012 med 4 meget 

veloplagte callere. 

 

Fredag aften bød foruden en god dans også 

på et dejligt afterparty hvor de 4 callere 

underholdt med nogle rigtig gode sange og 

flere små ”numre” bl.a. har Bronc Weis 

lært at synge på dansk. 

 

Lørdag mødte ca. 200 veloplagte dansere 

igen frem og danserne fik igen fuld valuta 

for pengene. 

Og så havde klubbens kasserer Jytte Chri-

stensen fødselsdag og blev behørigt hyldet 

af såvel callerne som danserne. 

 

Jeg vil i mit indlæg her ikke skrive mere 

om dansen og hvorfor vil jeg komme tilba-

ge til i afslutningen. Focus vil blive på sel-

ve arrangementet. 

 

4 personer (John Nygaard, Jørgen Møller, 

Inger F. Madsen og undertegnede har holdt  

nogle møder i de sidste 2 år for at få Festi-

valen afviklet med så få fejl som muligt. Vi 

har jo prøvet det før, så eksempelvis kunne 

jeg som referant, nøjes med at rette datoer 

fra de tidligere mødereferater og så gen-

fremsende de gamle referater  (og i vore 

dage bliver de jo bare lagt ind på indernet-

tet, så hvor svært kan det være !). Vi må jo 

konstatere, at det gik stort set som forven-

tet (godt synes vi selv, da vi i gruppen ikke 

har modtaget klager). Måske skulle vi også 

undgå den endelige evaluering, så kan vi jo 

(ligesom de gør i Folketinget) leve i lykke-
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lig uvidenhed om eventuelle ting, der ikke 

gik helt godt. 

 

Som bekendt kan mænd jo ikke ”multi-

taske” og det er vi sådan set glade for. Det 

betød jo, at John stort set kunne koncentre-

re sig om lidt arbejde med at få camping-

pladsen på benene, Jørgen med lidt regi-

strering at tilmeldte dansere og lidt ekstern 

flytning af borde og stole, undertegnede 

som tidligere nævnt med et par datorettel-

ser. 

  

Det overordnede ansvar for de resterende 

småopgaver måtte så klares af gruppens  

kvindelige islæt nemlig multitaskningsek-

sperten” Inger. 

Det var jo eksempelvis ting som bestilling 

af Voelhallerne, aftaler med kantinen, etab-

lering af scener, bord/stoleopstilling, ud-

smykning af hallerne, fremskaffelse af fe-

stivalbilletter, mad til afterparty fredag og 

frokost lørdag, overnatningsforhold, flyer-

information til andre klubber nåh ja og 

strømetablering til campingpladsen måtte 

hun jo også kunne klare.  

 

En meget stor del af arbejdet med alle disse 

aktiviteter fik hun da heldigvis uddelegeret 

til en del af klubbens medlemmer, der måt-

te i gang med at købe pålæg, 1½ tons ham-

burgryg, fars til fremstilling af flere hund-

rede frikadeller, salat, brød osv. 

I hallerne skulle der opstilles borde og sto-

le og selvfølgelig som sædvanlig blev der 

lavet en fantastisk flot udsmykning om-

kring scenerne. 

 

Vi fire fra Festivalgruppen blev hyldet fra 

scenen, men hyldesten må videresendes til 

alle jer hjælpere, der jo har haft det egent-

lige arbejde og jeg vil hermed sige jer rig-

tig rigtig rigtig mange tak for arbejdet. 

Planlægning er en ting, men uden menne-

sker, der kan lave det praktiske arbejde, 

kan et sådan arrangement jo ikke lade sig 

gøre. 

 

Og så må vi jo heller ikke glemme den an-

den gruppe, der er påkrævet for et godt ar-

rangement, nemlig danserne, uden dem er 

der jo ingen stævne, så hermed også en stor 

tak til de i alt ca 225 dansere, der mødte 

frem. 

 

Forhåbentligt kan vi gentage stævnet igen 

om 2 år. 

 

Som nævnt indledningsvis, er grunden til 

at jeg ikke har skrevet om selve dansen 

den, at det jo er meget mere interessant at 

se tingene end at læse om dem. Som be-

kendt for mange, har vores allestedsnærvæ-

rende ildsjæl og PR mand Bent Husted 

fundet lidt  materiale om stævnet nemlig på  

U-Tube og på TV Østjylland. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=i5CB2

UX7_wg&feature=related  

 

http://www.youtube.com/watch?v=LGGm

bhn6J3A 

 

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2012/03/26?vide

o_id=26355&autoplay=1 

 

 

Snyd ikke jer selv for at se disse indslag.  

 

Med squarlig hilsen 

 

Gunnar K. Nielsen 
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