
        
 
 

Redaktøren 
Dejligt at I er så flittige til at komme med 

indlæg til vores klubblad. Det gør det hele så 

meget sjovere at læse, når der er mange om 

teksterne og billederne. Sjovt at læse om alt, 

hvad der rører sig inden for countrygenren, og 

jeres oplevelser af forskellig karakter. Det 

være sig udstillinger, koncerter, rejser i ind- og 

udland. Håber at der dermed er noget for 

enhver smag. Bliv endelig ved med at sende 

info, kommentarer, indlæg og billeder til 

mailadressen: redaktoer@rsdc.dk.  Alt vil 

blive modtaget med kyshånd. 

Tak til dem, der har lavet kopier af klubblad 

sidste gang. Håber I er friske på at gøre det 

samme igen. Kopier kan lægges på scenen. 

Tak til Sally for arbejdet med layout.  

Jytte 

 

Formanden har ordet 
Jeg vil ønske alle velkommen til vores 

forårssæson 2016  
Vi har fået nogle nye medlemmer, men 

desværre er der også et par stykker som har 

forladt os. Der er mange arrangementer i det 

(d)ganske land, og derfor er det en glæde, at 

både vores egne medlemmer og dansere fra 

andre klubber deltager i de arrangementer, 

som vi laver. Square- & linedance laver 

forskellige arrangementer, som netop 

tiltrækker de personer som ønsker at deltage 

inden for området, både klubbens medlemmer 

men også dansere fra andre klubber. Håber at 

alle har haft en dejlig dag / aften ved at besøge 

vores klub. I den sidste del af sæsonen 

afholdes der arrangementer i klubben, hvor vi 

håber at se mange nye, men selvfølgelig også 

dem, som har deltaget tidligere. Der er oprettet 

en ny facebookgruppe for squaredance, 

således at der er et bedre overblik over, hvad 

der sker netop indenfor deres område. Der er 

således sket en opdeling på facebook, 

(squaredance & linedance) og det samme har 

vi også på vores hjemmeside - kun for at skabe 

et bedre overblik.  

Sommeren 2016 byder på godt vejr ifølge 

nogle kloge personer på DMI & TV2, når vi 

skal afholde vores sommerdans for 10. gang. 

Vejret var desværre ikke helt med os i 2015, 

hvor der måtte træffes nogle hurtige 

beslutninger samme dag. Linedance på 

Havnen 2016 vil forløbe sig over 9 gange med  

bl.a. Niels Poulsen, Tamra Rosanes og Maggie 

Gallagher. Squaredance vil være over 4 gange 

med gode callere (det endelige program 

kendes ikke pt). Vi håber at se mange til vores 

arrangementer, om det er i klubben, Havnen 

eller et andet sted.  

Stor tak til alle som har deltaget, klubbens 

medlemmer og medlemmer fra andre klubber, 

samt vores instruktører, callere og frivillige 

hjælpere.  

Formand Vang 

 

Klubnyheder 

Linedanceudvalget 

Bestyrelsen har taget initiativ til at nedsætte et 

linedanceudvalg. Udvalget  består  af 2 

frivillige klubmedlemmer/linedancere fra 

hvert hold samt instruktører og et 

bestyrelsesmedlem. Vi mødtes første gang den 

4. oktober kl. 10, og Conni blev valgt til 

ordstyrer. Det er planen, der skal vælges ny 

ordstyrer hver gang. Udvalget forventes at 

mødes ca. 4 gange årligt, eller efter behov. Vi  

brainstormede og ”smed” alle mulige emner 

og forslag på bordet i en hyggelig og munter 

atmosfære, hvor der var plads til alles 

meninger og holdninger. Vi drøftede bl.a. 

muligheder for fælles arrangementer med 

squaredancerne. Det har f.eks. resulteret i et 

Roskilde Square- & 

Line Dance Club 
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fælles loppemarked den 13. december i 

klubbens lokaler, og ”loppemarkedsudvalget” 

har planer om at gentage det til foråret 2016. 

Vi talte også om, at vi atter vil forsøge at 

inddrage flere medlemmer til at skrive sig på 

opgavelisten i forbindelse med klubbens 

arrangementer, så det ikke er de sædvanlige 

”Tordenskjolds Soldater”, der dækker op og 

rydder af hver eneste gang. Det kræver 

naturligvis, at mappen bliver lagt frem til hver 

undervisningsaften.  

Et punkt vi også havde oppe at vende var, at 

klubben er lidt sårbar fsv angår 

linedanceinstruktører, da vi ”kun” har tre – 

nemlig, Alis, Sally og Tina. At de så alle tre 

knokler og udviser energi for dobbelt så 

mange, er jo en anden side af sagen, men det 

er ønskeligt, at vi forsøger at finde 

supportere/afløsere/arvtagere.  

Der var også enighed om, at vi skal forsøge at 

få udlejet vores klublokaler i de ledige 

dagtimer, så vi den vej rundt kan få flere 

penge i kassen.  

Som I kan se, er der masser af emner, der 

kræver udvalgets behandling og 

opmærksomhed, og det er mit indtryk, at der 

er masser af positivt gå-på-mod og interesse 

for at løfte og løse opgaverne i udvalget. 

Linedanceudvalg 

 

SQUARE- &  LINEDANCE 

Fælles arrangementer 

Fælles opvisning i gågaden, Algade 

og Musicon 

Lørdag den 29. august 2015 

 
**Dejligt med flere indlæg om samme 

arrangement.    Red: Jytte 

 

**Jeg sad på FB og så, at Rene havde et 

indlæg omkring opvisning i Algade 

(v/Importøren). 

Dette måtte vi op at se.  En dejlig lørdag 

formiddag fra kl. 11 til 14. Vi kunne på 

afstand høre Rene synge og squaredancerne 

var i fuld gang. Og det var der også i kjolerne. 

Så flot. Der var mødt ca. 16 squaredancere op 

- dog med lidt hjælp fra andre klubber. Men 

pyt med det. De var i godt humør og gav den 

gas. Så blev det tid til linedance. Lidt 

skuffende, at så få dansere mødte op. Der var 

ca. 10-12 dansere incl. Tina, der fik fortalt lidt 

om klubben, og hvad der ellers skulle 

fortælles, også at der senere på dagen skulle 

danses på Musicon. Men når blot man har sit 

gode humør og et smil på læben…. jamen så 

kører det. Og det gjorde det også for 

linedancerne. Store smil og munden stod ikke 

stille. Der blev også sunget med. 

Der blev danset fælles dans med square- og 

linedance. Vang var som altid på 

pletten med kamera, og der blev delt flyer ud. 

Søren fik også tilbudt en flyer af Jennifer - og 

med et, fik hun set, hvem han var - og så blev 

der grinet.  Lidt trist at se Pia med krykker, når 

man ved, hun hellere ville have stået på 

dansegulvet. Men hvor var det hyggeligt at 

møde nogle af jer igen. Selvom tiden er gået - 

føles det ikke sådan. I er nogle dejlige 

mennesker  Vi fik også set, hvor hurtigt det 

går med, at der kommer så mange ny danse. 

Ja, jeg tror kun vi kendte 1 af 

opvisningsdansene.. Så der kunne Søren altså 

ikke lade være med at deltage. Da opvisningen 

næsten var slut, fik jeg en sludder med Jytte.. 

det sidste hun sagde var:  ”Hvad Karin - kan 

du ikke lige skrive en lille historie om 

opvisningen”.. og jeg... øhh... hmm.. jo, det 

kan jeg da godt... ”fint” sagde Jytte og gav mig 

et kys på kinden – og så var hun væk...... Vi 

kunne desværre ikke nå at se dans på Musicon. 

Det må blive en anden dag. Pas godt på 

hinanden og husk at musik og dans er godt for 

humøret...  

Glade hilsner fra Søren og Karin 

 
**Jamen hvor var vi heldige denne lørdag. 

Tørvejr, sol, lidt skyer, let vind og mange 

forbipasserende, der stoppede op og kikkede 

på  vores 2 squares og vores linedancere på 

asfalten. Der blev givet en flot opvisning og en 

appetitvækker til det vi jo bare nyder at 

foretage os i vores klub. Stemningen var helt i 

top, og det samme var musikken og vores 

skønne instruktører Rene og Tina. Vores 

farvestrålende brochure blev flittigt omdelt, så 

det er lidt spændende at følge med i, om flere 

har fået appetit på at starte op i klubben. 

Birthe Z 



**Det var en super hyggelig lørdag, der stod i 

dansens navn i Roskilde. Både square- og 

linedancere startede med opvisning i gågaden 

ved middagstid, og efterfølgende var der 

opvisning og workshop på Musicon. Musicon 

er virkelig et besøg værd. Fantastisk 

spændende område, der er ideelt til alle former 

for kulturelle oplevelser. Denne lørdag ingen 

undtagelse.  

Det startede med opvisning af squaredancerne, 

der senere lavede workshop, og det samme 

gentog sig med linedancerne, der var heldige 

at få en gruppe friske unge fyre til at deltage, 

samt søde småpiger. Stor interesse for begge 

dele blandt publikum.  

Jytte 

 

**Jeg (redaktør) har tilladt mig at kopiere 

mailen i sin fulde ordlyd fra arrangøren af 

Åben Dans på Musicon: 

 
Fra: Tina Skjoldager Fangel 

[mailto:tina@aabendans.dk]  

Sendt: 1. september 2015 13:14 

Emne: TAK FOR SIDST - og info om HORISONTEN 

en co-produktion mellem Aaben Dans og Det 

Kongelige Teater 

  

Kære Alle 

Tusind tak for sidst. Det blev en virkelig dejlig 

DANSE-MANI-FEST her med jer alle til 

Rabalder i lørdags. Vi har faktisk kun fået 

virkelig positiv feed back på vores danse-plads 

– og pop-ups fra gæster, de øvrige aktører og 

arrangørerne. Vi håber også, at I var glade for 

arrangementet, og at I fik det ud af det, som I 

havde håbet. Skriv endelig, hvis I har noget på 

hjertet!  

Det var dejligt at se så mange og så utrolig 

forskellige danse spillet ud der på pladsen på 

så forholdsvis kort tid. Personligt var jeg især 

glad over (udover at møde jer ) at mærke, 

hvordan vi fik etableret et koncentreret rum, 

der havde sin egen intimitet omkring dansene 

– som så samtidig blev en opvisning og 

præsentation for forbipasserende. Jeg lovede 

flere at sende information om Aaben Dans 

kommende co-produktion mellem Aaben Dans 

og Det Kongelige Teater HORISONTEN. Det 

er i mailen herunder og vedhæftet. Vi håber, I 

vil benytte jer af denne helt særlige mulighed 

for at opleve Aaben Dans i nye og større 

rammer – og endda med fælles indgang her 

gennem vores scene på Musicon, - som I kan 

læse om herunder. 

PS: og den må meget gerne sendes videre. 

Tina Skjoldager Fangel, Aaben Dans 

Rabalderstræde 10, 4000 Roskilde 

 

Fælles kræmmermarked 

Søndag den 13. december 2015  

Der blev holdt et kræmmermarked denne 

søndag, men der var ikke så mange der deltog.  

Linedanceudvalget planlægger et til i løbet af 

foråret.  Flere oplysninger på vej ….. 

 
Klubaften, en fællesaften for  

square- og linedancere 

Fredag den  19. februar 2016  

I linedanceudvalget talte vi om at lave en 

fælles aften for både square- & linedancere. 

Der var mange ideer, men det blev til en 

foredragsaften med spisning og dans (men 

ikke square- eller linedance). Der var fint med 

tilmeldinger, men desværre en del afbud på 

selve dagen. Vi var derfor ikke så mange, men 

dem der mødte op, syntes de havde en rigtig 

spændende og sjov aften. 

Pizzaerne blev leveret prompte kl. 18.20, og 

lidt efter 18.30 kunne vi gå til bords og nyde 

pizzaer og salat.  

Vores foredragsholdere fra Syn for Sagen i 

Afrika, fortalte om deres spændende projekt, 

og vi fik også indblik i, hvordan det er at rejse 

til Afrika som frivillige. Foreningens formål er 

lokalt at hjælpe fattige mennesker med 

synsproblemer i Afrika. De indsamler en 

masse brugte briller, som de ordner, udmåler 

og registrerer. Med flere tusinde briller i 

tasken tager de til fattige områder i Afrika og 

Asien, hvor de autoriserede optikere udfører 

synsprøver og udleverer briller til de mange 

trængende. Fantastisk at se billeder af glade 

mennesker, der pludselig kan se igen! 

Vores klub støtter op om det fantastiske 

projekt, idet vi hermed opfordrer jer 

allesammen til at gennemgå skuffer mv. og så 

tage gamle aflagte briller uanset stand med til 

klubben. Der vil stå en kasse I kan lægge dem 

i, og vi vil så aflevere dem til projektet. 

mailto:tina@aabendans.dk


Efter foredraget, dansede vi Virginia Reel - og 

efter et par prøveture med grin og latter, blev 

vi rigtig gode til det.  

Virginia Reel stammer fra det 17. århundrede, 

og eftersom den er blevet danset og undervist 

af forskellige instruktører så mange 

gange, findes der mange variationer. Dansen 

var populær i Amerika fra 1830 til 1890, men 

er mest at betragte som en English Country 

Dance. Den kan også kaldes en Barn Dance 

eller Ladedans og udføres i en formation, hvor 

2 rækker står overfor hinanden, herrerne på 

den ene side, damerne på den anden. 

En klubaften kan bruges til mange aktiviteter – 

har du en ide, må du meget gerne dele den 

med linedanceudvalget. 

Sally 

  

Surprise !! 
Den 2. februar 2016 fyldte jeg 60 år 

Ja – man kan vist godt sige, at jeg blev 

overrasket fredag den 29. januar 2016.   

Jeg blev ringet op af Alis nogle uger før, og 

hun spurgte om jeg ville være med til at give 

linedance workshops til en gruppe fra BEC 

(Bankernes EDB Central), ca 20 personer.  

Det kunne jeg godt, så jeg sagde ja. Alis ville 

stå for kontakt med BEC. I ugerne op til 

arrangementet spurgte jeg Alis om betalingen, 

hvor lang tid det skulle vare, og Alis svarede 

og fortalte.  

Så kom dagen, og som sædvanligt var jeg i 

god tid, men da jeg ankom til 

parkeringspladsen, var den fyldt med biler.  

Nej!  tænkte jeg – jeg er kommet for sent, jeg 

må have skrevet den forkerte tid i kalenderen!  

Jeg skyndte mig at tage computertasken og løb 

op af trappen, ind ad døren, hen ad gangen og 

åbnede døren til det stor lokale.    

 

SURPRISE!!!  

 

 

TIL LYKKE MED FØDSELSDAGEN 

blev der råbt, og så kunne de se på mit ansigt, 

at jeg intet anede om deres planer. Man skal jo 

heller ikke vide noget om et surprise party. 

Selv min samlever Jørren stod der – og havde 

været med i planlægningen. Så kom jeg op på 

scenen, hvor der blev læst op og jeg fik gaver 

og blomster. Men så blev jeg hurtig ført ud af 

lokalet – de synes jeg skulle have noget andet 

tøj på. Så med bind for øjnene fik jeg noget på, 

og blev så ført ind i lokalet igen. Det viste sig 

at være en ballonkjole, som var pustet op, så 

jeg lignede en ret stor dame.  Jeg skulle lære et 

par linedance og Alis og Tina hjælp mig 

igennem, til stor grin fra gulvet. 

 

 
Sally i midten!! 

 

 
 

Maryanne callede begynder squaredance så 

alle kunne prøve det – nogen grinede mere end 

de dansede  

Det var dejligt at se flere fra mine hold fra 

andre klubber – Jyllinge og Bjæverskov – også 

tak til jer for at I mødte op og kom med 

blomster og gaver. 

Jeg vil gerne sige stor tak til alle for gaverne – 

et gavekort på 2060 kr. til Green2 Green – et 

golf rejseselskab, og en smartbox fra 

Bestyrelsen. Og også en stor tak til dem der 

arrangerede Surprise aftenen. Det var en skøn 

og dejlig oplevelse. 

Sally 



LINEDANCE 

 

RSLDC - En Dejlig Klub 

Vi er så heldige i RSLDC at have vores egne 

lokaler, og kan selv bestemme hvornår og til 

hvad, vi vil bruge dem. Det er et stort plus. 

Mange andre klubber må være på forskellige 

skoler og i gymnastiksale og finde sig i 

aflysninger, når lokalerne skal bruges til noget 

andet.  

Vi er også en klub med medlemmer, der glad 

og gerne stiller op og hjælper, når der kaldes 

på hjælp. Vi er en stor gruppe dansere i 

klubben, med rigtig mange ideer og meninger, 

det er det, jeg vil kalde dynamik og udvikling, 

og som kan gøre et klubliv meget mere 

spændende og levende. Vi er også alle udstyret 

med meninger og holdninger, det er jo det der 

fører os videre, men hvis vi ikke har respekt 

for hinandens meninger, er det også det, der 

kan vælte os. Vi har også vækket et sovende 

udvalg fra dyb søvn "Linedanceudvalget". Det 

bliver spændende at se, hvad de barsler med, 

men de skal lige have tid, så de finder deres 

egne ben.   

Det er vigtigt for mig som Instruktør, at I som 

Dansere har haft en sjov og hyggelig aften 

med sved ned af ryggen, ondt i fødderne og 

god musik i ørerne, og - ikke mindst - lyst til 

at komme igen næste uge. Dette var blot lidt 

tanker, sådan en flad aften, hvor der ikke var 

noget i fjerneren. 

De Gladeste Dansehilsner Alis     

Workshops og opvisninger 

Opvisning og workshop på Munksøgård 

Lørdag den  22. august 2015 

Linedancerne var til opvisning med workshop 

på Munksøgård – bostedet, hvor vision og 

handling ændrer verden. Dagen var lørdag den  

22. august 2015 kl 14. Vi blev venligt 

modtaget af Jytte Abildstrøm – som ved flere 

lejligheder gjorde opmærksom på, at økologi 

og bæredygtighed er vejen frem. Anledningen 

var en 15 års fejring af bostedet, så det var et 

internt arrangement kun for beboere. Der var 

høj sol, så vi var spændte på, hvor vi skulle 

danse – det blev i deres lade – lige ved siden 

af deres butik og café. 

8 dansere var mødtes i god tid, og vi var noget 

spændte på udfaldet, da tilskuere kunne tælles 

på 1 hånd, da der var et par minutter til start, 

men vi havde ikke behøvet at bekymre os. Så 

snart musikken startede, så strømmede det til 

og laden var mere end fuld. 

Vi leverede 3 opvisningsdanse – og så skulle 

der være workshop. Næsten alle i laden deltog 

– det må man sige – de stiller op, når de 

inviteres. Alis var som altid forberedt, og 

havde forskelligt musik til de samme lette 

danse, således at også de unge følte deres 

musik var repræsenteret. Jeg oplevede, at min 

”dansesidemand” – en yngre pige – forsvandt, 

og kom tilbage efter 5 min – så havde hun 

været hjemme og hente sin far – det kan vist 

kaldes succes. De var tydeligt glade for at 

danse, og de nåede ikke kaffen inden næste 

arrangement, da tiden var brugt på dans. 

Et dejligt glad og livsbekræftende arrangement 

med højt humør og aktiv deltagelse. Flyers 

blev delt ud, så må vi se om vi kan lokke 

nogen til Præstemarksvej. 

Pia S 

 
Mail fra Jytte Abildstrøm 

Bostedet Munksøgård 

”Kære Jytte 

Tusind tak fordi I kom og startede vores15 års 

jubilæumsfest. Jeg skriver en kort artikel, 

da det er meget krævende at beskrive 

Munksøgård. Måske I alle skulle have en 

rundvisning….. 

Min ældste søn Lars Mygind 

startede bofællesskabet for 18 år siden, idet 

han, ligesom jeg, er opfyldt af at økologi og 

bæredygtighed skal ind i alle områder af vores 

liv. HVIS ikke Moder Jord består, så har vi 

ingen steder vi kan danse på. Derfor er der så 

megen økologi med i selve byggeriet, som nu 

er tilladt, idet alle former for undervisning 

skulle indeholde de tanker - og jeg 

siger hver dag: Det kan KUN gå fremad. Vi 

har solfangere på de fem fælleshuse og 

opsamling af urin til at gøde marker med - 

et grusfilter som renser spildevand  - så ALLE 

ved, hvad man  vasker hår i -  tøj i - og 

tallerkener  -  tænk  alt det der  er opfundet, 

som skader vandet -så vedvarende energi i det 

åndelige OG det fysiske liv -  vi samler 



regnvand og har indtil videre en 

decentral  varmecentral med  træpiller og  lille 

oliefyr hvis og hvis -  Nu får I ikke mere, men 

få som sagt en rundvisning .  

Dansen giver glæde, og den gav I og 

med glæde i hjertet, kan vi glæde Moder Jord 

og passe på netop jord, luft, ild og vand. 

Held og lykke med vor fælles fremtid. 

Ps: vi er 100 familier - 20 i hver gruppe  

Kærlig hilsen fra Jytte Abildstrøm” 
 

 

RSLDC "Åbent hus" 

Søndag den 30. august 2015 

Traditionen tro holdt vi" Åbent hus" for 

potentielle nye medlemmer søndagen før 

sæsonstart.  Mange mødte op, både nuværende 

medlemmer og nogle der lige skulle se, hvad 

det er vi laver. Der var også nogen linedancere 

fra andre klubber, der lige kiggede forbi og 

meddelte, at de gerne vil starte hos os.  Det var 

dejligt, at vores egne medlemmer bakkede op 

omkring arrangementet. Det er meget lettere at 

styre square’en når man blander nye og øvede 

dansere sammen, og i linedance er det altid 

godt at have nogle ”gode” ben at kigge efter. 

Sally styrede linedance, men hvem skulle styre 

squaredance?  Ingen Rene – glemte vi at 

spørge ham?  Heldigvis var Kenneth til stede 

og fik gang i squaredance for de nye. Lene og 

Kurt lavede kaffe, the og vi tilbød alle gratis 

vand, kaffe, the og kiks. Alle fik prøvet enten 

square- eller linedance, fik grinet lidt, og vi 

talte med de nye om klubben og 

undervisningsmuligheder. Vi kan fortælle at 

flere er blevet medlem af klubben. Linedance 

begynderhold er nu op på 14 og vi glæder os 

til at se dem til klubbens arrangementer i 

2016.   

Sally 

Klubarrangementer 

Søndagsdans den 20. september 2015 

Så startede vores dejlige og hyggelige 

søndagsdans igen med herlige linedancere og 

fantastiske instruktører. Alle kan være med og 

kunne man ikke lige huske dansen, ja så var 

Alis altid frisk på at give en væg eller to. Så 

kom endelig og vær med. Du oplever skøn 

linedance , lækker frokost og ikke at 

forglemme kaffe med spændende og lækre 

kager.  

 

 
Se vores dybe koncentration på gulvet 

 

Mange hilsener Birthe Z 

 

Halloween Høstfest 

Fredag den 23. oktober 2015 

Jan og jeg deltog i halloween i klubben den 

23. oktober. Det var en dejlig aften, der var 

pyntet fint til anledningen, selv gryder var sat i 

kog, meget autentisk. De sødeste smukkeste 

hekse (Tina og Sally) var på scenen og 

tryllebandt os med mystisk udstråling og trin 

vi kunne matche.  

Et super indslag var fint besøg af Elvis (alias 

Kurt) som fik rystet os sammen i en sjov 

fællesdans.  

Der blev kåret en værdig vinder i form af et 

skelet, dog med pæne former. Jeg har endnu 

ikke identificeret, hvem der gemte sig i det 

flotte uhyggelige look. Se næste side (Red.) 

 

 
 

 
Der var mange sjove ”mennesker” med 

 



Dejlig mad og hygge, eneste minus, der var 

ikke så mange af vores egne medlemmer. Til 

gengæld havde vi mange glade gæster, og jeg 

hører altid, at vi i vores klub er rigtige gode til 

at tage pænt imod nye mennesker. Det glæder 

mig, for det betyder meget at føle sig 

velkommen. Så tak for et super godt 

arrangement. 

Mange hilsener fra Eva 
 

Vinderen af Halloweens 

bedste udklædte var Merete 

fra Jyllinge Linedance, og 

ovenikøbet hendes første 

besøg i vores klub.  

Jytte Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsmøde 

Den 7. december 2015 

I lighed med sidste år blev alle linedancerne 

indkaldt til fællesmøde i klublokalerne 

mandag den 7. december 2015 kl. 18.30 – 

21.00. Der var kun eet punkt på dagsordenen, 

nemlig et par ændringsforslag omkring vores 

søndagsdans: tidspunkt, pris, fortæring. 

Vi drøftede forskellige muligheder og 

løsningsforslag, men endte med at 

søndagsdansen fortsætter på uændrede vilkår, 

dvs. ingen ændring i pris og tid. Det er stadig 

ok at medbringe egen frokost, men klubben vil 

fortsat tilbyde let frokost til sædvanlig pris.  

Under eventuelt blev det bragt på bane, at der 

er manglende respons, når et medlem har lagt 

et forslag i ris/ros-kassen. Der er håb om, at 

administrator af ris/ros-kassen vil tage dette 

emne op.  

Brugbart/egnet klubtøj var endnu engang oppe 

at vende, og efter behørig diskussion var der 

enighed om, at dette er et emne for 

linedanceudvalget.  

Efter mødet var klubben vært med kaffe/the og 

æbleskiver, og vi sluttede aftenen med lidt 

dejlig linedance.  

Linedanceudvalg 

 

 

Formiddagshold Træf  

Mandag 18. januar 2016 

 

Formiddagshold fra Bjæverskov, Jyllinge og 

Roskilde deltog i et fælles arrangement i 

Roskilde. Der var 60 deltagere, Jytte Red. 
 

 
 

Stor tak til Roskilde linedancere, skal lyde fra 

Jyllinge. Invitation fra Roskilde, hvad var det 

dog for en ide vores instruktører havde fået? 

Når de nu synes, det var en ide de gerne ville 

dele med os, så lad os dog tage med for at se, 

hvad det var for noget...... og super godt vi 

gjorde. Vi havde nogle hyggelige, sjove timer 

sammen med to oplagte og inspirerende 

instruktører samt nogle glade dansere fra 

Bjæverskov og Roskilde. Vi dansede fra kl. 10 

til ca. 11.30, hvor der så kom mad på bordet, 

og for bare 40 kr. var der masser af mad og 

kaffe samt småkager. Efter vi havde furageret, 

dansede vi igen indtil kl 13. Så var det på med 

vintertøjet, og så kunne vi bare tage hjem, 

mens andre ryddede op og gjorde rent efter os 

- Herligt !  En dejlig formiddag med masser af 

dans og munter snak - tak for det.....og vær 

sikker på, at vi atter vil møde talstærkt op her 

fra Jyllinge, hvis et sådant 

formiddagsarrangement vil blive  gentaget. 

 Karen 

APA, Jyllinge Linedance 

 



Vi var 14 linedansere fra Bjæverskov Line 

Dancers der deltog i Roskildes 

Formiddagshold Træf, og vi vil gerne sige tak 

for et forrygende arrangement. Det var 

velorganiseret, danselisten passede fint til os 

og vi følte os meget velkomne. Det var en god 

ide, at der blev et formiddags arrangement, da 

vi er flere der ikke kan lide at køre om aftenen.  

Bjæverskov Line Dancers vil gerne være vært 

for sådan et arrangement til næste sæson. Vi 

har en dejlig stor hal, og andre faciliteter til 

spisning. Vi glæder os til at se jer.  

Annie og Kisser 

Bjæverskov Line Dancers 

 

Valentinsfest – Linedance 

Lørdag den 13. februar 2016 

Jeg vil sige tusind tak for en rigtig hyggelig 

dag. Lørdag den 13. februar 2016 blev der 

holdt en rigtig super Valentinsdans ude i 

Gundsølillehallen, hvor vi var omkring 150 

dansere . Igen i år blev det en succes. 

Vi havde alle en skøn dag med masser af dans, 

for hvis ikke vores super gode/skønne 

instruktører havde lavet sådan et stort stykke 

arbejde, så havde det jo ikke kunnte lade sig 

gøre. Der blev taget hensyn til alle. Der skal 

også lyde en kæmpe tak til Kim Ray, som 

havde lagt vejen forbi Danmark sammen med 

sin mand. Man må sige, at det er en koreograf, 

som kan sit job  

 

 
 

 

Ikke mindst en kæmpe stor tak til alle de 

frivillige, som også var med til at gøre dagen 

hyggelig. Til kogekonen Anette skal der også 

lyde en kæmpe tak, for hold nu op noget 

lækkert mad som Anette og hendes hjælpere 

havde fået lavet til os, ikke mindst sovsen  

Vi ser frem til næste år . 

 

 
 

Jeg vil sige tusind tak til Hallen, kogekone, 

frivillige, vores egne skønne instruktører og 

ikke mindst alle I skønne dansere, som var 

med til at gøre dagen hyggelig. Ser allerede 

frem til den 11. februar 2017.  

Mange Hilsner og på gensyn 

Lisbeth (Tirsdags holdet) 

 

Supplement til Lisbeths dejlige indlæg: 

Vi havde inviteret Kim Ray, linedance 

koreograf fra England, og for nylig vinder af 

Crystal Boots Award for Improver Dance – 

The Bomp, som vi i Danmark er rigtig glade 

for. Kim lavede 3 workshops:  

 Baie Baie Mooi (improver) 

 Got a feeling (improver) 

 When you are old 

(Intermediate/Advanced) 

Det var en fornøjelse at danse til hendes 

instruktion blandet med sjove bemærkninger.  

Redaktøren 

Kommende arrangementer 
4. marts, Oldies and Goodies, RSLDC i 

samarbejde med Ishøj og Ullerup 

15. april, Countryaften med workshops til 

countrymusik 

3. juni, RSLDC Linedanceafslutningsfest 2016 

21. juni, sommer linedance på Havnen starter med 

Niels Poulsen 

21. juni, Workshop i grundlæggende danseteknik 

med Niels Poulsen 

Kim Ray (UNK) 



26. juli, Eftermiddags workshop og sommer 

linedance på Havnen med Maggie Gallagher 

16. august, Sidste sommer linedance på Havnen 

 

Linedancerne opfordres til at kigge i 

arrangementsmappen, der enten ligger på 

baren i store lokale eller står i reolen i gangen. 

Ligeledes henvises til diverse flyers på begge 

klubbers opslagstavler, og endelig klubbens 

hjemmeside  www.rsdc.dk som er åben 

døgnet rundt.  

 

Andre nyheder 

 

Up country Top 10 Line dance 

Februar 2016 
1. Lay low, Darren Bailey 

2. The real deal, Heather Barton/Willie Brown 

3. Boiling point, Karl-Harry Winson/Tina 

Argyle 

4. Locklin’s Bar, Maggie Gallagher 

5. Tuxedo, Rep Ghazali-Meaney 

6. Dime Store Girl, Gary O’Reilly 

7. It’s high time, Robbie McGowan Hickie/Tony 

Vassell 

8. Memphis Love, Vikki Morris 

9. New Shade of blue, Yvonne Anderson 

10. Heavenly cha, Dee Musk 

 

I RSLDC, danser vi flere af de danse. 

 

Top 10 Countries that watched  

THOPPER – Just another trucker passing 

by på You Tube Video in the last 30 Days 
kilde: Lonnie Ratliff, 17/2-2017 

1. Denmark  50% 

2. United States 18% 

3. Thailand  8,1% 

4. Germany  7,2% 

5. Norway  5,9% 

6. Oman  4,6% 

7. Australia  3,2% 

8. Netherlands  2,0% 

9. Canada  0,4% 

10. New Zealand 0,2% 

 

Countrymusik nyheder 

Musikken til linedance Wagon Wheel Rock 

som hedder Wagon Wheel og er sunget af 

Nathan Carter, var oprindelig indspillet af Bob 

Dylan. Men det er svært at høre, at det er det 

samme nummer. Nathan Carter er fra Irland, 

og har haft meget succes med andre numre i 

2015. Han er på tour i Irland, England, 

Skotland, Frankrig, Tyskland og Spanien i 

2016. 

 

De Danske Linedance Awards 2015: 
Årets Danske Instruktør: Niels Poulsen 

Årets Beginner Dans: Ticket to the Blues Niels 

Poulsen 

Årets Danske Event: Linedance på Wiibro Plads 

(og på en 3. plads: Sommerdans på Roskilde 

Havn) 

Årets Danske Konkurrencedanser: Stine Mathiesen 

Årets Danske Koreograf: Niels Poulsen 

Årets Improver Dans: The Bomp, Kim Ray 

Årets Intermediate/Advanced Dans: And get it on, 

Daniel & Jose 

Årets Udenlandske Instruktør:  Roy Verdonk 

Årets Udenlandske Koreograf: Simon Ward 

 

Vi håber naturligvis at indtage førstepladsen 

næste år for ÅRETS DANSKE EVENT.  

 

Koncert med Fistful of Dollars 

Onsdag den 9. september 2015 

Søs og jeg drog muntert af sted mod 

Christianshavns Beboerhus, og så frem til en 

hyggelig aften. Vi kendte intet til 

Christianshavns Beboerhus, men vi havde da 

før hørt Fistful of Dollars, og var godt 

tilfredse. 

Da vi ankom til Beboerhuset godt to timer 

inden koncerten startede, var der allerede flere, 

der havde sat sig ved deres stamborde. Ikke 

fordi, der er faste pladser, meeen …Det endte 

med, at vi fik to pladser ved et bord LIGE 

FORAN scenen. Der var højst en meter til 

scenekanten. Lokalet var vel en anelse større 

end vores store danselokale, og deri var der en 

lang bar, en scene på ca 2,5x3 m fyldt med 

trommesæt og diverse forstærkerudstyr samt et 

5-mand stort band + i perioder 2 fra et 

venskabsband, Henriette Sonne og Søren 

Sarstrup fra bandet Heart of Gold.  

 

http://www.rsdc.dk/


 
 

I resten af lokalet sad vi vel en 70-80 

mennesker. Vi bestilte en gang chili con carne 

til sølle 60 kr, og det smagte himmelsk, og et 

par timer senere gik Fistful of Dollars så på 

scenen anført af forsangeren Torsten Lefmann, 

Niels Poulsen, Mons, Ole Bendix og en Ole 

til.  

 

 
 

Det blev en aften, vi sent glemmer, og kan 

leve højt på længe. Fra første sekund de gik på 

scenen gav de den fuld skrue, og kom laaangt 

ud over scenekanten. De formåede at spille 

hård rock og bagefter en sensitiv sjæler. De 

grinede MED hinanden på scenen, gav 

hinanden plads, og sørgede hele tiden for at vi 

publikummer var med. Efter en kort pause 

kom de tilbage, og Torsten og Henriette satte 

sig op på baren, mens de øvrige musikere 

samlede sig omkring baren. Her stod/sad de så 

og gav et par fede numre uden mikrofoner og 

forstærkere. På væggen hang et reklamebanner 

for whiskyen Jack Daniels, og på banneret 

stod der: September is Jack’s birthday. 

Torsten proklamerede, at vi kunne købe Jack 

Daniels I baren til ca 5,50 kr – eller 

deromkring, og han ville i anledningen af 

”fødselsdagen” synge en hyldest til Jack 

Daniels. Det blev så Dolly Parton nummeret: 

”I will allways love you”. Det var sådan, at 

hårene rejste sig i nakken på mig, og vi alle 

var fuldstændig stille. Fantastisk….  Michael 

Bubble’s nummer ”Another Day” blev 

pludselig til et countrynummer, og det var en 

super god fortolkning.  

Af numre de ellers spillede i løbet af de to 

timer de var på, kan nævnes: 

 
King of the road 

3 calls, 6 drinks and a 100 bears 

Backwards to you 

Roll High 

Garden Party 

I’ll be your baby tonight 

Mercury Blues 

Islands in the Stream 

Lonesome me 

Me and Bobby Mc Gee 

 

Søs og jeg var fuldstændig ”høje”, da vi kørte 

hjem, og var enige om, at det var alle 70 

kroner værd. Vi tager helt sikkert derind igen. 

Stemningen kan ikke beskrives, men skal 

opleves. 

Søs/Jytte 

Ps.: Vi HAR været derinde igen, og satser på 

at gøre det, når vi har mulighed.  

 

Country Klubben Kaktus 

Fredag den 30. oktober 2015 

Vi var ca 10 linedancere her fra Roskilde + 

vores mænd/koner der mødtes i Country 

Klubben Kaktus i Sorø – og vi fik en 

forrygende aften. Vi blev opvartet med dejlig 

mad og rigtig god countrymusik  Det var 

Jambalaya Band og Hallur Joensen der stod 

for den musikalske underholdning – og de 

leverede varen på allerbedste vis. Vi fik 

snakket og hygget en del og så selvfølgelig 

også danset – og det både lidt linedance men 

også helt almindelig pardans. Dejligt at mødes 

med ligesindede, der bare elsker 

countrymusikken. 

Jeg kan på det varmeste anbefale andre at 

deltage i lignende arrangementer i Kaktus 

Klubben – mit indtryk er, at de er en flok 

glade mennesker der brænder for musik og 

godt samvær – og de elsker country musik. De 

er super gode til at få aftaler med velspillende 

orkestre. 



Vi fik i hvert fald, hvad vi kom for – en super 

aften med god musik og hyggeligt samvær  

Mange hilsner fra Anne 

 

At være skosælger 
Da vi var til Twostep Linedancers fest i 

efteråret kom Jytte over til os og spurgte om vi 

skulle have lyst til at lave et indlæg i dette 

klubblad, og selvfølgelig vil vi det. Det var jo 

så bare lige det der med, hvad det skulle 

handle om, og igen var Jytte behjælpelig, for 

det kunne jo handle om ” hvordan I oplever 

det, når I deltager i diverse arrangementer 

rundt omkring i landet.”, og den historie måtte 

jo skrives. 

 

 
 

Vi kommer til mange forskellige former for 

dans, lige fra linedance over squaredance til 

salsa, disco og standard/latin. Det har firmaet 

gjort i ca. 30 år, og der er meget stor forskel 

på, hvordan vi som sælgere bliver opfattet. 

Heldigvis mest for det positive.  Der er lige fra 

det ekstremt konkurrenceprægede miljø til det 

stik modsatte, nemlig hvor man hygger sig 

med hinanden, som det er tilfældet ved line- 

og/eller squaredancen. 

At have butik på denne måde, hvor du hver 

gang stiller den op et nyt sted, du ikke 

nødvendigvis kender i forvejen kræver, at man 

kan være fleksibel. Til Bogensetræf har vi et 

bord på 10 meter, og ved sidste Vikingerun, en 

plads i regnvejr, hvor bilen måtte bruges som 

lager – altid spændende når vi kommer til et 

nyt sted. 

 

 
 

Men ikke kun stederne er specielle. Selve 

stemningen, og de mennesker man møder, er 

specielle. Lad mig komme med et par 

eksempler. Når du går i skobutikken, hvor tit 

går du så hen til skosælgeren og giver ham 

eller hende et knus, når du kommer, og når du 

går (det får vi). Eller hvor tit spiser du sammen 

med personalet i Bilka (som vi ofte gør 

sammen med en masse glade dansere). Har du 

måske nogensinde smidt noget af tøjet midt i 

H&M for at prøve en kjole, t-shirts eller 

bukser, hos os sker det jævnligt. Med dette 

specielle arbejdsklima, opstår der faktisk en 

masse venskaber gennem jobbet.  

Der er naturligvis også det modsatte, idet vore 

ansigter bliver kendte, og når vi så møder en af 

vore kunder et andet sted end til et 

arrangement, og klædt i civilt tøj – uden hat og 

støvler, bling bling og klublogo, som pludselig 

siger: ”Hej Jane og Torben”, så kan det blive 

ret pinligt, når man ikke kan kende ham eller 

hende, man er på kram med.  

Det er et job som giver mange timer på 

landevejen, og mange skæve arbejdstider, men 

også et job fyldt med oplevelser, glæder og vi 

har ikke fortrudt et øjeblik, at vi for 8 år siden 

byttede de sikre 8-16 jobs ud med livet at være 

skosælgere til glade dansere 

Vi ses vel til næste arrangement 

Jane og Torben 

Empire Dansesko 

 

 

 

 

  



Linedance ferie på Gran Canaria 

November 2015 

Susanne, Hanne og jeg tog denne gang 14 

dage, så der var mulighed for at slappe lidt 

mere af den sidste uge på stranden, 

v/swimmingpoolen og spise (flere) is i 

shopping centeret. Hanne og Sally lokkede 

mig med i swimmingpool inden 

morgenmaden. Skøn måde at starte  

dagen på. For at få den fuldendte morgen, drak 

vi selvfølgelig champagne til morgenmaden.  

Der var jo altid et eller andet, vi kunne fejre 

(god tradition). 

Ellers var der som sædvanlig dans formiddag, 

eftermiddag og aften, men dog også hygge 

med mad på altaner og på restaurant. Som 

afslutning nogle aftener, var vi til happy hour, 

hvor der blev stillet borde og stole op til fælles 

hygge og selvfølgelig linedance til cd-musik. 

 

 
 

 

 
 

Som afslutning på første uge, er vi 9-10 

personer, hvor det er blevet en tradition at 

spise på "Picasso" (en lækker restaurant) der 

ligger i nærheden af hotellet. Et rigtig 

hyggeligt sted, hvor de serverer skøn mad og 

laver sjov med kunderne (kan varmt 

anbefales), men husk at bestille bord. Turen 

derned til næste år er allerede bestilt. 

Lis Ulla 

 
Linedanceferie på Gran Canaria er arrangeret af 

Bent og Elin med linedance-instruktører Susanne 

Mose, Skipper og Irene.  

Se http://www.123hjemmeside.dk/linedancer/ 

Workshops formiddag og sidst på eftermiddagen, 

samt fri dans om aftenen ved poolen.  Det er 

frivilligt om du vil danse, men ellers kan dagene 

bruges til strandtur, shopping ol.  

Arrangementet er delt op over2 uger, hvor der er 

en uge med letøvede/øvede og en uge for 

begynder/letøvede. Det foregår i november måned, 

hvor det er koldt i Danmark og dejlig varmt på 

Gran Canaria. Prøv at snakke med jeres 

linedancevenner, om de vil med.   

Jytte, Red. 

 

Skotlandstur 

I sidste klubblad, skrev jeg om en linedance 

sightseeing tur til Skotland arrangeret af 

Yvonne Anderson, som besøgte os til 

sommerdans sidste år.  Jeg har skrevet til 

hende mange gange for at høre mere, men ikke 

fået svar. Jeg må derfor desværre meddele, at 

det ikke bliver til noget.  

Sally 

 

 

  

http://www.123hjemmeside.dk/linedancer/


SQUAREDANCE 

 

Rainbowdans i Holbæk 

Tak til Karina og Holbæk SDC for en rigtig 

god Rainbowdans, og for det store arbejde I 

gør. Godt dansested. Super flotte præmier til 

lotteriet. God dans og workshop med Søren 

Lindergaard.  

 

 
 

YR Maryanne og Ole 

 

Octo Square Jam på Sørup Herregaard 

Oktober 2015    

 

 

 

 

Dette spændende arrangement på Sørup 

Herregaard, var arrangeret af Ocean City, 

Granny’s, og CSD (callernes org. i DK) i 

fællesskab. Dansen blev holdt på den smukke 

Sørup Herregaard ved Ringsted. Der var 

overnatning på stedet, og vi var en hel del der 

havde bestilt dette. Der var i alt 121 dansere til 

stævnet fordelt på de to dage. Vi, Ole og jeg 

ankom lørdag formiddag og fik vort værelse 

med det samme. Fint dobbeltværelse med eget 

bad. Dansen startede lørdag kl. 11.00 og 

sluttede kl. 18.30, med Mainstream, Plus, A1 

og A2. Søndag A2-C1 fra kl. 11.00 til 16.30. 

Al dans foregik i samme sal, hvilket gav en 

rigtig fin stemning. 

 

 
 

Vi var bænket omkring store runde borde og 

der var fin plads på det store dansegulv. Vi 

havde fri isvand, kaffe og te begge dage. Man 

må sige at det var en fantastisk oplevelse i de 

rammer, og med de to veloplagte callere, Paul 

Bristow fra England, og Jerry Story fra USA. 

Hastigheden var ret høj, især for nye dansere, 

men det var udfordrende for os alle. God 

calling, med mange sjove kombinationer, 

nogle ”aldrig” set før!! Det var dejligt at se, at 

der var fyldt godt op på gulvet i alle tip.  

 

 
 

Dansen lørdag sluttede med en super dans med 

et fyldt gulv. Middagen som vi valgte at spiste 

i Herregaardens restaurant var meget lækker. 

Søde tjenere og fin service hele vejen 

igennem. Søndag var der lækker morgenmad 

til os der havde overnattet.  A2-C1 dansen 

søndag blev også en dejlig dag med 

udfordringer og god stemning på gulvet og på 

scenen. Arrangementet fortjener stor ros. Tak 

til Tommy, Birger og Lone, fra de 3 klubber. 

Yellow Rock Maryanne, C2 holdet 

 

 

 



Juledans på tværs med René  
Når nu rigtigt mange squaredansere 

tager til Gran Canaria, i november måned 

hvert år, så er det klart at vi andre laver en 

juledans for bl.a. vore Mainstream/Plus 

dansere. René er en super caller som laver 

nogle gode udfordrende danse, faktisk uanset 

hvilket niveau man danser på. God dans! 

 

 
 

 
 

 
Renes fanklub  

Maryanne 

 

 

 

Nytårsdans med Bjørn   
Nytårsdansen den 28/12-15 var en god 

oplevelse, takket være en veloplagt caller og 

glade gæster. Det er altid dejligt at komme ud 

at danse efter juledagene. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maryanne 

 



Squaredance i Sydkystens sdc, Ishøj, for 

bedsteforældre og børnebørn  

Lørdag den 23. januar 2016 

Klubben havde fået en god idé, nemlig at lave 

en dans for os bedsteforældre og vore 

børnebørn. 

 

 
Idun og Finn 

 

Jeg tog derfor lille Idun på 2 år med til Ishøj, 

og selv om hun nok skal være lidt ældre, så fik 

vi da nogle hyggelige timer med de andre 

bedsteforældre/børn. Finn Gregersen callede 

for os. Idun var nu mere interesseret i den søde 

delfinfigur (affaldsbøtten) uden for vinduet. 

Jeg synes ideen var fin, og kunne godt finde på 

at tage den op i Roskilde.  

YR Maryanne 

 

Valentinsdansen 2016 

Den 13. – 14. februar 2016 

Så har vi haft den glæde at afholde klubbens 

27. fødselsdagsdans over 2 dage. Vore to gode 

callere, Tomas Hedberg fra Sverige, og vor 

egen Bjørn Andersson gjorde det rigtig godt,  

med god udfordrende dans i begge sale. 

Fremmødet var godt, dog ville det have været 

godt med lidt flere dansere. Vi havde gæster 

fra Sjælland, Jylland, Fyn, Sverige og 

Tyskland. Som jeg hører det, så havde 

Mainstream og Plus danserne en god dans. Jeg 

kan kun sige det samme. En god dans med 

veloplagte callere, og en rigtig god stemning 

på gulvet, i begge sale.  

 

 
 

 
 

 

 
 

Tak til alle vore gæster og til vore 2 callere, 

samt jer der bagte kager til os, samt fotograf 

Poul. 

YR Maryanne  

 

 



Nekrolog 

Ét af klubbens medlemmer Lis Donstrup, er 

desværre død. Lis blev 74 år. Lis var en utrolig 

aktiv danser, som rejste meget for at danse 

Squaredance.  

 

 
Lis Donstrup 

Kommende arrangementer 
25. marts, Langfredags squaredance 

11. juli Sommer Square Dance på Roskilde Havn 

18. juli Sommer Square Dance på Roskilde Havn 

25. juli Sommer Square Dance på Roskilde Havn 

1. august Sommer Square Dance på Roskilde Havn 

28. oktober Squaredance - challengestævne 

 

 

 

 

Vi vil savne hende. Æret være hendes minde.  

                                                       Maryanne 

  

 

 

 

 

Indslag til bladet 

I må meget gerne sende et par linier om jeres oplevelser i klubben og andre aktiviteter i line- og 

squaredance. Billeder er også meget velkomne. 

Send alle tekster og billeder til Jytte Hjort, email redaktoer@rsdc.dk 

Næste blad udkommer ca. 1. september 2016 med deadline 15. august 2016. 

mailto:redaktoer@rsdc.dk

