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Formanden har ordet 
Så er vi igen kommet godt i gang med vores efterårssæson. Der danses 

på livet løs: mandag i Galten og Hinnerup, onsdag i Gjern og torsdag 

tages der igen en tørn i Hinnerup. 
 

Vores C3a hold kunne ikke samle nok deltagere så nu er der kun C1 og 

C2 om mandagen. 
 

Vi har så til gengæld fået nye dansere på alle hold 9 ialt. 

 
Vi har haft vores traditionelle efterårsdans med Carsten Nielsen, endnu 

engang med rigtig god stemning. 

Vi har haft nogle søndagsdanse med Carsten Nielsen C1-C2-C1 
 

Vi har vores sædvanlige arrangementer i foråret med start med vores 
nytårsdans den 5/1 2020 med Carsten og Søren. 

 

Så kommer vores forårs festival den 21/3 2020 med Carsten Nielsen og 
Stefan Sidholm. 

 

Efter det kommer Tranumdansen i påsken med Carsten Nielsen – 
Michael Kellogs og Thomas Bernhed 

Der danses A2 – C1 og C2. Skulle der være nogen der har lyst er der 

endnu ledige pladser. 
 

Kan så også fortælle, at i 2020 får vi igen besøg af Johnny Preston den 

sidste fredag aften i juni 26/6 2020 
 

Til sidst men ikke mindst har jeg lidt af en bøn til Jer alle både i Galten, 

Gjern og mandagsholdene i 
Hinnerup – torsdagsholdene i Hinnerup. Til næste generalforsamling 

kommer vi igen til at mangle en i Bestyrelsen. Vores næstformand Knud 

Kristensen er på valg og stiller ikke op igen. Er der nogen der brænder 
for at være med i bestyrelsen hører vi gerne fra jer, det er nu sjovest 

med kampvalg. 

For at klubben kan bestå skal vi være 5 i bestyrelsen - så jeg håber på 
noget opbakning. 

 

Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig God Jul og Godt Nytår ses igen i 
2020 

Med hilsen 

Monica Møller Formand 
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Opfordring 
Nu har jeg gået til Square Dance siden september 1996 og synes stadig 

det er sjovt, lærerigt og socialt. Man får hjernecellerne til at arbejde, 

bentøjet rørt og lattermusklerne  brugt, så min opfordring til alle - bliv 
ved så længe I kan. Det hele bliver krydret af vores fantastiske Callere 

Carsten Nielsen og Bent Husted Tak for jer!  

Hilsen 
Janni Lystrup  

 
Gjern Kultur- og Idrætscenter 
Ved sensommerdansen i Gjern tog vi afsked med vores gode 

halbestyrer, Torben Poulsen, gennem de sidste 13 år, han vil blive 

savnet, især til vores dansearrangementer i hallen.  
Hilsen Inger Fogh 
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Dødsfald: 
Caller i Join Hands Horsens, Carsten Toldbod blev dræbt ved en 

trafikulykke på Vejle fjord Broen den 1. November 2019. Carsten har 

været med i Square Dance siden 1990, Han har undervist i Square 
Dance siden 1993. Altid glad og tålmodig underviser. Han glædede sig til 

at kunne trappe ned på arbejdet nu han var blevet 65 år.  

Min dybeste medfølelse med Anni og resten af hans familie. 
Bugge 

 
 
 
Sommerdans Med Johnny Preston 28. juni 2019 

 
Der er også en video fra dansen på vores hjemmeside  OSDC.dk 
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