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Tak til medlemmerne – Det er en fornøjelse at sidde i bestyrelsen, ikke blot fordi 

vi rå hygger og griner meget til vores møder, men især fordi I alle sammen tager 

rigtig godt imod de initiativer vi præsentere jer for. 

 

Glæde og socialt samvær – er vist et kendemærke for Odsherreds Linedancers.  

Vi har en dejlig varm klubånd, som gør det rart og hyggeligt at være en del af 

fælleskabet, både hjemme og ude.  

Fis og ballade, latter og grin fylder meget i vores sociale samvær. Der er altid plads 

til humor, både den hvide og den sorte. 

Heldigvis laver vi af og til fejl på dansegulvet, og så griner vi. 

 

Skærbæk – Sidst i maj 2017 var vi 8 dansere fra klubben til Linedans træf i 

Skærbæk sammen med 550 andre dansere fra norden og det nordligste Tyskland. 

Det er altid en fornøjelse – masser af dans, socialt samvær, gadedans, festmiddag, 

levende country musik og gensyn med dansere fra andre klubber. 

Arrangementet kan klart anbefales. 

 

Opvisninger – Sommeren over havde vi 4 opvisninger, hvor vi viste publikum, 

hvad linedance er. Og igen var hyggen i højsædet, selv da vi stod foran Aldi i Vig og 

støvregnen blev ved og ved, besluttede vi, at Linedance måtte der til. 

Regnen generede os ikke i Asnæs centeret, hvor vi dansede 2 lørdage i træk, fordi 

avisen, havde været så venlige at annoncere os en lørdag uden for aftale. Men Grethe 

synes selvfølgelig, at vi skulle gribe chancen og danse begge lørdage. 

Vejret var med os i Nykøbing. Vi dansede på gågaden i strålende sol og høj musik. 

Mærkeligt nok var vi usynlige for nogle, som pludselig fik forvildet sin ind mellem 

rækkerne. 

 

Sommerfest – Nu kan jeg vel godt sige ”traditionen tro”, for det må være mere end 

3 gange at Dorte og Rene har lagt hus og have til sommerfest for klubbens 

medlemmer. Nogle rigtig gode sommerminder. 

Stor tak til Dorte og Rene for gæstfriheden. 

Jeg kommer lige med et PR fremstød – Lørdag d. 18. august inviterer de 2 skønne 

mennesker atter os alle sammen til sommerfest. Så kom ud af busken og vær med. 

 

Oktoberfest – Oktoberfesten blev for nogen, den aller første fest i klubben. Men 

jeg tror ikke det bliver den sidste. For også her var der højt humør. 

 

Nytårskur - Fantastisk eftermiddag til countrymusikkens toner. Nok den fest i 

løbet af året, hvor vi har været flest tilmeldte. 

 



Arrangementer i andre klubber – En hård kerne af passionerede dansere tager 

ofte ud til arrangementer i de nærliggende klubber. Men denne lille kerne er fuld af 

sprækker, hvor der er plads til ALLE, som har lyst til at tage med. 

Hver onsdag ligger der en mappe på kaffebordet, med indbydelser til forskellige 

dansearrangementer. Har du lyst til at komme med, fatter du en kuglepen og 

tilmelder dig, ved at skrive dit navn på indbydelsen. Så er du med! 

 

Gran Canaria - Gran Canaria 2017 blev en helt særlig oplevelse, da vi i år var 9 af 

sted fra Odsherred.  

Vi dansede linedance 4 gange om dagen. Formiddag og eftermiddag blev vi 

undervist i nye danse. Om aftenen dansede vi 2 timer efter ønskeliste og var det ikke 

nok, så kunne der danses endnu 2 timer i natklubben. Alt i alt 6 – 8 timer om dagen. 

Vores svedige kroppe blev flittigt dyppet i Atlanterhavet. Markedet i nabobyen Purto 

de Morgan besøgte vi fredag og hele tirsdagen var vi på en længere udflugt ind på 

øen. På udflugten besøgte vi en kaffeplantage. En meget fin oplevelse, hvor vi blev 

beværtet med kaffe, diverse vine, hjemmebagt brød med smagsprøver fra plantagens 

egen butik.  

Vi besøgte en rom fabrik. Her fik vi alle de smagsprøver vi havde lyst til. 

En skøn danseferie, som gentages i 2019 – Vil du med? 

 

 Opstart – Yiiiihaaaa. Da vi åbnede dørene for sæsonen 17/18 væltede det jo 

nærmest ind med nye dansere. Så dejligt – og endnu mere dejligt er det, at I stort set 

alle er blevet hængende.  

Men nu skal der jo ikke kun lyde et Yiiiihaaaa til de nye for, hvad var klubben uden 

alle jer gamle, der trofast møder op onsdag efter onsdag. 

TAK 

 

Ny computer – I efteråret købte klubben en ny computer, da den gamle blev 

stjålet.  

 

Grethe – Vi må ikke glemme Grethe.  

Dit store engagement er guld vær. Hvad kunne vi hver især, hvis ikke du, havde 

terpet dansene igennem med os gang på gang? – ingen ting. 

Du siger aldrig nej. Spørger vi om din tid en hel søndag eller spørger nogle enkelte 

dansere om en ekstra times undervisning, så er du på – fantastiske Grethe. 

Tusind tak. 

 

Susanne 

 
 

 

 


