
 
 

Redaktøren 
Så er vi allerede halvvejs igennem andet 

halvår, og godt i gang med sidste del. De 

arrangementer klubben har været vært for kan 

i læse mere om i bladet. Jeg vil gerne 

opfordre til, at der snarest nedsættes et 

FESTUDVALG FOR NYTÅRSAFTEN 

2017. Se nærmere herom i bladet under 

Kommende Arrangementer.  

 

Husk at vi er skiftet til sommertid søndag 

den 26. marts, hvor der vil være 

generalforsamling i klubben kl. 10.00.  

 

Formanden har ordet 
Jeg vil byde alle velkommen til forårssæsonen 

2017. Vi har oplevet en lille 

medlemsfremgang. Der er desværre nogle, der 

har stoppet efter efterårssæsonen, men der er 

også kommet enkelte nye til i foråret.  

 

Adresser og danseafgift  

Husk at oplyse om ny adresse, telefonnummer 

og e-mail, hvis du er flyttet eller har skiftet 

telefon/mobil eller email. Email sendes til 

formand@rsdc.dk . Bestyrelsen kan se, at der 

stadigvæk er nogle, som ikke har indbetalt 

deres danseafgift for efteråret. Der er udsendt 

ekstra opkrævninger i februar 2017. 

Det er vigtigt, at girokort bliver indbetalt på 

den anførte indbetalingsdato. 

 

Sommerdans 2017 

I sommer 2017 er der igen sommerdans på 

Roskilde Havn for både for Square- & 

Linedance. Linedance fra medio juni og 

herefter hver tirsdag til medio august. 

Squaredance fra slutningen af juli og 4 

mandage frem. Der bliver lavet flyers for 

begge arrangementer. Det endelige program 

for squaredance foreligger ikke på nuværende 

tidspunkt.  

 

Valentindans  

Squaredance afholdte deres Valentindans i 

klublokalerne over 2 dage med ca. 60 

deltagere.  

Linedance blev afholdt i Gundsølillehallen 

med ca. 250 glade og tilfredse deltagere, 

hvilket var næsten en fordobling i forhold til 

2016. Afholdes næste gang lørdag den 10. 

februar 2018 i Gundsølillehallen.  

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes søndag den 26. 

marts 2017 kl. 10.00 i klublokalerne. 

Indkaldelse bliver udsendt på mail til de 

medlemmer som har e-mail og opslag på 

vores hjemmeside.  

 

Til sidst vil jeg give en stor tak til vores 

undervisere for deres store arbejde i 

forbindelse med undervisningen i det daglige, 

og ikke mindst til vores arrangementer.  

Vang 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Kære danse venner 

Jeg beklager at må meddele, at jeg udtræder 

af bestyrelsen i utide. Jeg gik af hele mit 

hjerte ind i dette vigtige arbejde, og med 

mange af jer som støtter. Desværre er det ikke 

lykkedes mig at arbejde på den måde, jeg 

ønsker man skal kunne som 

bestyrelsesmedlem.  

Jeg vil MEGET indtrængende bede jer om at 

møde op til generalforsamlingen.  

Det er lykkedes at finde kandidater fra 

linedance til bestyrelsen, men det kræver, at 

vi møder op og stemmer på dem.  

Roskilde Square- & 

Line Dance Club Klubblad marts 2017 

2013 Redaktør: Jytte Hjort 

 

Forårssæson 2017 
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Jeg håber inderligt, vi får valgt en bestyrelse 

der i fællesskab kan løfte opgaven.  

Tak for den tillid I har vist mig.  

I skal vide, jeg gjorde, hvad jeg kunne.  

Mange hilsner Eva 

Eva 

 

LINEDANCE 
 

Hawaiifest 

 

 
 

Hawaiifesten, 

lørdag den 24. 

september 2016 

blev afholdt i 

samarbejde med 

Greve linedance og 

os, og fra starten kl. 

15 var der fest og 

farver blandt de 

mange, der mødte 

frem denne skønne 

solskins-lørdag. 

Rigtig mange havde 

taget temaet til sig 

og havde 

spændende 

bastskørter, blomster i håret, blomster om 

halsen, paryk m.m. og det gav den helt rigtige 

stemning. 

Der blev danset linedance både for de øvede 

og de knap så øvede, og der var hjælp og 

imødekommenhed fra alle på gulvet. 

Et utroligt festligt indslag - først med 

instruktørerne som dansende hawaiipiger - 

blev til stor morskab ændret til 

melodien ”Love Me Tender” og ind trådte en 

syngende og vellignende Elvis. Godt gået, 

Kurt. Præmie til bedst udklædte danser blev 

vi heller ikke snydt for, så alt i alt var det bare 

en forrygende herlig dag/ aften. Herfra skal 

lyde en kæmpe tak til arrangørerne og 

hjælperne for denne dejlige Hawaiifest. 

Mange hilsener fra Birthe 

Birthe  

 

Countryaftener  

Der er fortsat god gang i klubbens 

countryaftener. Disse aftener er vel besøgt fra 

andre klubber og naturligvis vores egen. Alis 

kaster os rundt i manegen til tonerne af skøn 

countrymusik. Dejligt at danse nye og gamle 

danse disse aftener. Håber klubben og Alis 

fortsætter med countryaftenerne i den næste 

sæson.  

Jytte  

 

Juleafslutning  

Så fik første sæson en ende, og fredag den 2. 

december 2016 var der juleafslutning, hvor 

alle nissedanserne hyggede sig i fællesskab. 

Dejlig danseliste til både A og B gulv, og – 

som altid – blev der gennemgået en væg eller 

to. Vi havde også besøg fra andre klubber, så 

gulvet var stuvende fuldt fra start til slut.  

Jytte 

 

Nytårsfesten den 31. december 2016 

Vores nytårsfest var en succes med knap 60 

festglade dansere fra rigtig mange klubber. 

Salen var festligt pyntet, da gæsterne kom og 

kunne indtage deres pladser. ”Madmor”-

Anette havde kreeret en lækker 3-retters 

menu, og selvfølgelig med den efterhånden 

berømte svampesauce.  

Grethe Wieslander havde stået for danselisten 

og stod HELE AFTENEN forrest i geleddet 

og satte os i gang. Heldigvis var der lidt hjælp 

fra andre dygtige dansere i ny og næ.  

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Der var virkelig højt humør hele aftenen – 

lige indtil kransekagen skulle på bordet. Den 

var nemlig ved et uheld ”kommet med 

madmor hjem”.  

 

Tusind tak til alle for at tage det med højt 

humør og sjove kommentarer. Kl. 03.00 kørte 

deltagerne fra Festudvalget hjem efter at have 

klaret lidt oprydning. Dagen efter kl. 14.00 

mødtes vi igen til at få klubben til at ligne sig 

selv igen. Dejlig aften.  

Festudvalget  

 

Formiddagshold Træf, Bjæverskov, onsdag 

den 18. januar 2017 

Med deltagelse fra Roskilde, Jyllinge, 

Ølstykke og Bjæverskov. 

Bjæverskov Line Dancers var vært for 

Formiddagshold Træf i år, og der var 55 glade 

deltagere fra klubberne i Roskilde, Jyllinge, 

Ølstykke og Bjæverskov. Ideen med disse 

Træf opstod, da Alis og jeg fandt ude af at vi 

havde mange Formiddagshold imellem os, 

holdene havde mange danse til fælles, og de 

fleste var ikke glade for at køre om aftenen.  

Sidste år var Roskilde vært, og Bjæverskov i 

år. Vi var lidt spændt på om vi kunne lokke 

folk hele vejen fra Jyllinge, Ølstykke og 

Roskilde, men det kunne vi. 

Klokken 10 gik vi i gang med danselisten, og 

alle danse blev gennemgået med 1-2 vægge. 

Faciliteterne i Bjæverskov var gode, med et 

stort dansegulv og godt musikudstyr. Empire 

Sko var til stede og der var meget interesse i 

deres varer. Efter 2 timers danse, gik vi over 

til ”Klubhuset” hvor frokost blev serveret 

med  3 stk smørrebrød til hver, og der var fint 



dækket op til alle. Der var megen snak 

mellem holdene og alle hyggede sig. 

Bjæverskovs damer havde bagt, så der var 

nogle gode kager til kaffen.  Arrangementet 

var færdig kl. 13 og så tog alle hjem efter et 

vellykket arrangement. 

Hvem tager staffetten op til 2018 – muligvis 

Jyllinge/Ølstykke? Flere spurgte hvorfor vi 

holder træffet kun en gang om året. Det er 

tegn på at arrangementet er en succes. 

Sally 

Valentinsdansen – Linedance 

lørdag den 11. februar 2017  

Gundsølillehallen er blevet den faste ramme 

for vores årlige Valentinsdans. I år sprængte 

vi alle rammer, da vi var værter for et 

arrangement med 252 tilmeldte dansere fra 37 

danske klubber samt en svensk klub med 6 

deltagere.  

Vi havde Maggie Gallagher fra UK til at 

undervise i workshops en stor del af 

eftermiddagen indtil maden. Kl. 17.00 trådte 

vores borgmester Joy Mogensen op på scenen 

for at overrække diplomer og gaver til et par 

stykker, der havde vundet i nogle af Benny 

Rays opstillede kategorier indenfor Danish 

Line Dance Awards 2016.  

 

Den første der blev 

kaldt på scenen var 

Maggie for kategorien  

ÅRETS 

UDENLANDSKE 

KOREOGRAF. 

Netop som hun var på 

vej ned ad trapperne, 

blev hun kaldt tilbage 

af Joy Mogensen,  der 

kunne overraske 

hende med, at hun 

også var blevet nr. 1 sammen med Roy 

Verdonk & Gary O’Reilley i kategorien 

ÅRETS INTERMEDIATE/ADVANCED 

DANS med dansen CORAZON 

DIAMANTE. Maggie fik overrakt de to 

diplomer samt en fin kande fra Eva Trio, som 

hun blev meget glad for.  

Derefter måtte Annette Dida Nielsen fra 

Greve op på scenen, da hun har vundet i 

kategorien ÅRETS INTERMEDIATE 

DANS med FOREVER FOR EVIGT, som 

vi jo også ofte danser i klubben og som også 

var på danselisten. Annette fik diplom og en 

flaske rødvin.  

 

 
 

Sidst men ikke mindst måtte Formand Vang 

træde længere frem mod scenekanten, da han 

skulle modtage diplomet for bedste kategori  

ÅRETS DANSKE EVENT med 

SOMMERDANS PÅ HAVNEN.  

Flot at vi til et arrangement kan overrække 

ikke mindre end FIRE diplomer!!!!  

Efter maden blev gulvet atter fyldt til 

bristepunktet til tonerne af dejlig musik med 

tilhørende gode danse. Der var god hjælp på 

begge ”gulve” af samtlige instruktører samt 

hjælpere.  

Næste års Valentinsdans kommer til at foregå 

lørdag den 10. februar 2018 ligeledes i 

Gundsølillehallen.  

Jytte 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

  

Fredag den 24. marts 2017 er der Oldies 

and Goodies og denne gang er Ishøj 

Linedance værter. Det årligt tilbagevendende 

arrangement foregår i samarbejde mellem 

Ullerup, Ishøj og Roskilde, hvor klubberne 

skiftes til at være vært. Næste år er det vores 

tur igen. Vi spiser medbragt mad kl. 18.00 og 

fra kl. 19.00 går det løs på gulvet.  

  



Fredag den 21. april 2017 holder klubben 

CD-aften for alle med split-floor og 

gennemgang af en væg eller to. Se nærmere 

på hjemmesiden.  

 

Derforuden fortsætter Alis med 

countryaftener hver anden onsdag fra kl. 

19.00 – 21.00 til sæsonen slutter.  

 

Sommerdans på Havnen starter op igen 

tirsdag den 20. juni 2017 KL. 19.00-21.30. 

Vi håber på at se ligeså mange som de 

foregående år.  

 

Nytårsaften den 31. december 2017 

FESTUDVALG SØGES! 

Jeg kan ikke kraftigt nok anbefale/opfordre 

til, at der snarest etableres et Festudvalg, der 

stille og roligt kan berolige alle med, at der er 

styr på næste nytårsaften. Jeg har været så 

heldig at sidde i festudvalg med 4 skønne 

dansere (Heidi måtte desværre trække sig). 

Sidste år søgte jeg via facebook et par 

dansere, der havde lyst til at hjælpe med at 

tilrettelægge og gennemføre aftenen. Lis Ulla 

kom straks på banen, men det også en 

glædelig overraskelse, at tre dansere fra andre 

klubber ønskede at deltage. Det var Marianne 

fra Get It On liners, der nu er instruktør for 

begynderne og bliver afløst af Lea (samme 

klub). Lea ønskede også at hjælpe os, og den 

femte danser var Per Sørensen, ligeledes fra 

Get It On.  Vi aftalte hurtigt at mødes for at se 

hinanden an, og jeg kan kun anbefale at få 

medlemmer fra andre klubber med i 

Festudvalget. Det har været inspirerende og 

motiverende at høre andres meninger, forslag, 

holdninger og ideer. Det skal lige siges, at 

Marianne og Lea fra start af gjorde 

opmærksom på, at de muligvis ikke kunne 

deltage i selve aftenen, men gerne ville hjælpe 

alligevel. Vi fandt hurtigt hinandens 

kompetencer, der blev udnyttet til fulde og vi 

var alle ”chef” for udvalget. Lea og Marianne 

kom også troligt 1. januar for at hjælpe med at 

rydde op, og vi havde alle fem brugt flere 

timer i forvejen med at dække op.  

Det har helt klart været et kæmpe plus, at vi 

allerede i det tidlige forår kom med den første 

flyer og bekendtgjorde på facebook, at vi var i 

gang med forberedelserne.  

Så hold jer endelig ikke tilbage med at melde 

jer til et nyt FESTUDVALG. Vi vil gerne stå 

til rådighed med vores erfaringer.  

Festudvalg/Jytte  

 

ANDRE NYHEDER 

 

Kære torsdags-hold 

Så er tiden ved at nærme sig, hvor vi desværre 

må sige tusind tak for denne gang.  

Vi har haft den store glæde at vikariere for 

Tina i denne sæson, og det har været en stor 

fornøjelse. I tog rigtig godt imod os, og 

hurtigt fik vi fundet et fælles fodslaw.   

Vi har hygget, grint, fjollet og pjattet rigtigt 

meget, men trods dette, er det også lykkedes 

os at få lært nogle danse.  

Birgitte og jeg vil gerne sige tusind tak for jer. 

Vi har altid, og vil stadig glæde os, til at køre 

til Roskilde hver torsdag aften, frem til den 1. 

juni 2017. Vi vil selvfølgelig komme til at 

savne jer rigtig meget.  Men hvorfor 

stopper vi så?  Det gør vi, fordi vi også 

underviser i vores egen klub, Allerød 

Linedance, både mandag og tirsdag. 3 dage 

om ugen med undervisning, plus alt det løse 

ved siden af, og fuldtidsarbejde, bliver 

simpelthen for meget.   Men vi ses jo 

stadig rundt omkring på dansegulvene.   Vi 

kommer også og hjælper Alis og Sally med at 

køre havnen om tirsdagen til sommer, og sidst 

men ikke mindst, så ses vi jo også den 30. 

september 2017 i Allerød Linedance, hvor 

Gudrun Schneider kommer og giver 

workshops. Mange knus og kram. 

 

 
Birgitte & Michelle 



Linedanceudvalget 

Udvalget arbejder fortsat på at få en endnu 

bedre klub, end vi har nu og altid har haft. Vi 

mødes med jævne mellemrum og drøfter bl.a. 

lige vilkår for callere og instruktører; hvordan 

får vi flere/nye instruktører; flere 

danseformer; forskellige tiltag hvordan 

klubben kan øge indtjeningen osv. Der er god 

dialog og debat, når vi mødes og snakken får 

lystigt. Udvalget er ikke beslutningsdygtigt, 

så de resultater vi kommer frem til i udvalget, 

går videre til bestyrelsen.  

Linedanceudvalget/Jytte 

 

 

Linedancemøde 

søndag den. 19 februar 2017 

Dette møde var tidligere års decembermøde, 

der blot var rykket til februar. Disse møder er 

sat i stand for at alle linedancere har mulighed 

for at komme frem med deres meninger og 

holdninger i et åbent forum. Vi lægger jo alle 

vægt på at være i en klub, hvor åbenhed 

vægter højt, og hvor der ikke snakkes i 

krogene.  

26 formiddagsfriske linedancere mødte op, og 

efter der var budt velkommen og referent 

samt ordstyrer var på plads, gik mødet i gang. 

Vi blev delt op i tre tilfældige grupper, og 

hver gruppe fik udleveret en stak 

sedler/forslag/ideer fra den idékasse, der har 

stået på baren. Hver gruppe skulle udpege en 

ordstyrer og referent, for tiden var knap, så 

det var med at holde tungen lige i munden. 

Der blev drøftet og debatteret ivrigt ved hvert 

bord. Da vi fortsat havde emner, der skulle 

gennemgås, blev frokosten indtaget i 

grupperne.  

Derefter fremlagde hver gruppe deres forslag 

på løsning til hvert enkelt emne, og disse blev 

ført til referat. Referatet er sendt til 

bestyrelsen til videre behandling.  

Vi sluttede af med at ”fiske” efter dansere, der 

kunne have lyst til at opstille til 

Generalforsamlingen. Dette lykkedes 

heldigvis, men nærmere herom fra 

bestyrelsen.  

Jytte  

 

Countrymusik nyheder 

Man skal husk at kigge efter når der spilles 

countrymusik på gaden.  I Nashville, optrådt 

Keith Urban fornylig på gaden, iført 

blondinepåryk. Han tjente 8 dollars! Det var i 

forbindelse med en video for CRS. 

 

Top 10 linedance i Up Country, marts 2017 

1. Water off a duck’s back, Hazel Pace 

2. Lay down & dance, Vikki Morris 

3. Missing, Heather Barton 

4. Back to being me, Yvonne Anderson 

5. Built to last, Tina Argyle 

6. Living for the jive, Yvonne Anderson 

7. Drift away, Rob Fowler 

8. Blue ain’t your colour, RoyVerdonk & Jose 

Belloque Vane 

9. 2 lane highway, Gary O’Reilly 

10. Dear Friend, Kate Sala 

 

SQUARE DANCE 
 

Mindeord over Caller Anders Blom 

 

    
 

Én af Squaredansens dygtige og meget 

afholdte callere er pludselig død, blot 58 år 

gammel. 

Vi er mange som vil huske Anders for hans 

gode humør, hans super gode calling og 

undervisning. Vi i Roskilde havde den store 

glæde at have ham på programmet til vort 

Challengestævne i 2016, hvor han sammen 

med Bjørn gav os en super danseweekend. 

Mange af os, som har besøgt Øland igennem 



årene, har også set ham udfolde sig, og 

optræde som bl.a. en forrygende Elvis, 

sammen med de andre callere, ved vore 

afterparties.  

Vi føler med Nicole, og med hans familie i 

Sverige. Hvilket savn for dem, og for alle i 

Squaredansen. 

Æret være hans minde. 

Kærlige tanker fra os i Roskilde sdc. 

 

 
Bjørn og Anders 2016 

Maryanne 

Valentindansen Square Dance 2017 

Vi har netop afholdt vores traditionsdans, som 

var klubbens 28 års fødselsdagsdans. 

Dansen blev igen i år holdt i klublokalerne, og 

igen over 2 dage. 

 

 

 

 
 

Vore 2 callere Bjørn og Thomas gjorde et 

godt stykke arbejde i begge sale og ”Cafeen” 

var fyldt med glade mennesker og gode kager. 

Stor tak til jer alle, for hjælp med opstilling 

og oprydning, fotografering, bagning, 

køkkenet, osv. 

Dejligt med sådan et samarbejde. 

Næste år afholdes Valentindansen, den 17 og 

18. februar, og vi håber at mange flere af 

klubbens egne squaredansere vil bakke op om 

klubbens fødselsdagsdans. I år savnede vi en 

hel del af jer. 

Om 2 år har klubben 30 års jubilæum, og der 

må vi ses at få sat et godt program op. 

I er velkomne til at give Squaredanceudvalget 

input. Og vi glæder os til at danse med jer. 

Yellow Rock fra Squaredanceudvalget 

Maryanne 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

 

Sommer Square Dance 

Igen i år danser vi på Museums-Øen i 

Roskilde. Vi danser om mandagen, den 10/7-

17/7-24/7 og 31/7. Der er gratis adgang, og 

cafeen vil være åben. Flyer følger senere. 

Dansene ligger på arrangementlisten. 

 

 
 

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 

mailto:redaktoer@rsdc.dk


 


