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Formanden har ordet  
 

Få svar på, hvorfor vi mennesker er de eneste dyr, der ikke kan stå stille, når vi hø-

rer musik. Hvad gør dans og musik ved hjernen? Deltag søndag d. 29. marts 2020 i 

DAASDC dag. En dag, hvor vi har indbudt hjerneforsker, professor, komponist og 

musiker Peter Vuust til at forklare os om sammenhæng mellem musik, dans og 

hjerne. Hvorfor er der musik, der gør os glade og musik, der får de sørgelige følel-

ser frem. Hvad sker der i hjernen, når vi hører musik.  

Så er der sikkert nogen, der spørger: Hvad har det med squaredance at gøre? Tja, 

måske ikke direkte, men musik har stor betydning for squaredance. Hvad ville 

squaredance være uden musik? Peter Vuust kender ikke noget til squaredance di-

rekte, men jeg er sikker på, han kan fortælle og forklare os, hvorfor bevægelse til 

musik er godt for vores hjerne. Vi kan jo stille spørgsmålet: Hvorfor er der mange, 

der dyrker motion for kroppen, og ikke har fokus på at motionere og træne hjernen? 

Hvad er egentlig vigtigst? Hvor tit hører vi ikke: jeg har lige været i fitness centret, 

eller jeg har lige løbet 10 km, eller jeg har gået 50 km denne uge….osv. Kan man 

motionere hjernen med musik? Musikterapi? Hvorfor kan jeg lide noget musik og 

ikke noget andet? Kom med og stil de gode spørgsmål til Peter Vuust.  

Efter frokost, som DAASDC byder på, skal vi have en gang squaredance for at få 

rørt ben og hjerne. Se indbydelse andet sted. Af hensyn til bestilling af fortæring 

(kaffe, the, sandwich m.m.) vil vi gerne have tilmelding senest 15. marts. 

Vi vil denne dag gerne have noget input til, hvad I tænker om samarbejde på tværs 

af klubberne, samarbejde om fremtidige conventions? Vi i DAASDC bestyrelse ser 

frem til at få input fra dansere og klubber. Vi ved alle godt, det er op ad bakke at få 

nye dansere ind i klubberne, ligesom mange andre fritidsaktiviteter har vi det sam-

me problem. Når vi ikke kan få nye dansere ind i klubberne, er det måske på tide, vi 

tænker på at komme ud af klubberne og møde ”de nye” der, hvor de er. DAASDC 

har bl.a. kontaktet et af Julemærkehjemmene og tilbudt 6 – 8 gange undervisning i 

squaredance her i foråret på deres matrikel. Det håber vi, de tager imod. Desværre 

har det ikke været muligt at finde undervisere til alle julemærkehjemmene, hvilket vi 

gerne ville have haft.  

Bestyrelsen har netop nu travlt med at arrangere Danish Convention 2020 i Vam-

drup, sammen med Sydjysk Square Dance Kolding, og det skal nok blive en fest! At 

bestyrelsen er med og ikke en klub alene, der står for convention, bevirker jo også, 

at andre opgaver er sat på stand by. Vi har lavet aftaler med nogle af klubberne i 

nærheden om at deltage i det praktiske. Vi håber og tror på, at mange synes det er 

en god ide, at conventions skal bestå. Tag en snak i jeres klub, om ikke I skal have 

fornøjelsen af at arrangere en fremtidig convention i jeres lokalområde. >>>> 



4 

Tag gerne en snak med naboklubberne. I forbindelse med convention i Vamdrup 

har vi været heldige at kunne få en sal allerede torsdag d. 4. juni 2020, så vi kan 

lave Trail- end dance fra kl. 19 – 22 i Vamdrup. Flyers til Trail-end dance er under 

udarbejdelse. 

Foruden vores egen Convention ser jeg frem til at komme til Sigtuna i Sverige til 

Europæisk Convention. Jeg er sikker på, at jeg skal danse til callere jeg aldrig før 

har hørt og mødt. Klubben, der denne gang arrangerer Europæisk Convention, har 

lavet et kæmpe arbejde. Her kan dans og ferie sagtens kombineres. Sigtuna, som 

er Sveriges ældste by, ligger ikke langt fra Stockholm. Alletiders mulighed for at få 

en god oplevelse.  

Rigtig dejligt forår og god sommer til alle. 

Jubilæumsbjælker 

10  -  20  -  25   års  udleveres til DC 2020 i Vamdrup mod forevisning af årsbjælker 
som  dokumentation for berettigelse. Jeg modtager gerne en besked fra jer i forve-
jen, så jeg har bjælker til alle. 
 Vel mødt til DC.  

MVH  KRISTEN FOGED 
secretary@squaredancedanmark.dk 

mailto:secretary@squaredancedanmark.dk
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DAASDC indbyder alle til 

Foredrag, inspirationsmøde og  

Squaredance 
 

Søndag d. 29. marts 2020, 09.30 – 16.00 

Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5 – 7, Odense C 

 

PROGRAM: 
 09.30 – 10.00 Velkomst og ”opvarmning” 

 10.00 – 12.30 Foredrag og spørgerunde: 

 

Hjerneforsker, professor, komponist, jazzmusiker: 

Peter Vuust, Aarhus  

• Hvad sker der i hjernen, når vi hører 

musik? 

• Hvorfor får vi mennesker lyst til at 

danse, når vi hører en bestemt slags 

musik, når andre dyr ikke får den 

samme trang til at bevæge sig?  

• Hvad sker der når vi er sammen om 

dans og musik? 

Med udgangspunkt i en biologisk tanke-

gang fortæller Peter Vuust om menneskets 

musikalske udvikling, om musikkens sociale betydning og om hvordan musik-

ken finder de menneskelige følelser - for musik er ikke bare musik. 

  
 12.30 - 13.00 Frokost  

 13.00 - 15.45 SquareDance MS – P – MS – A1                                  

 15.45 - 16.00 Oprydning og farvel 

 

Tilmelding med klubnavn og deltagere til:  

President@squaredancedanmark.dk      

senest 15. marts  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, DAASDC 
 

Ret til ændringer forbeholdes 

mailto:President@squaredancedanmark.dk
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Mindeord om Carsten Toldbod. 

 

Vores klub har mistet sin caller. Carsten Toldbod er død i en trafikulykke den 1. no-

vember 2019. 

Vi tænker på Annie, der nu skal igennem en svær tid uden Carsten ved sin side.  I 

klubben vil vi støtte op om Annie og være der for hende, i det omfang hun måtte 

ønske. 

Den efterfølgende tirsdag, hvor vi normalt danser, 

samledes alle klubbens medlemmer til en minde-

stund for Carsten.  

Carsten var klubbens mand. Han var der for alle 

klubbens dansere. Med altid godt humør og stor tål-

modighed, underviste og forklarede han os dansere 

definitionerne i square dance. Han kunne rumme os 

alle, og så hver  enkelts  behov.  Alle dansere følte 

sig godt behandlet af Carsten, og var glade, når de 

gik fra dans. Carsten har virkelig formået at sætte sin 

spor i vores klub. 

Carsten var i høj grad også klubbens mand, når vi holdt vores Jail House danse. 

Så stillede han og Annie deres hjem til rådighed, og var væts par for vores uden-

landske callere og kørte dem efterfølgende til banegård eller lufthavn. 

Det er et stort tab for vores klub og for squaredance, at Carsten Toldbod ikke er her 

mere. Vi er taknemlige for, at Hans Jørgen Bugge har indvilget i, at træde i Car-

sten´s  sted, så vores klub kan fortsætte med undervisning i squaredance fra B – 

A2. 

Ære være Carsten´s minde. 

Karen Sørensen 

Join Hands 

Det er med sorg, at DAASDC erfarede, at Carsten Lindergaard Toldbod er afgået 

ved døden som følge af en voldsom trafikulykke. Carsten var kendt og vellidt både i 

callerkredse og blandt klubberne, og har gennem mange år været en stor del af 

squaredansen i Danmark. Vores tanker går til de nærmeste. 

Æret være Carstens minde. 

Bestyrelsen for DAASDC 
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Hvorfor Challenge?  
-  (C1-C2-C3A-C3B-C4) 

Dansere, der har danset meget og i lang tid, vil gerne lære nyt, vil gerne læse defi-

nitioner, vil sætte sin hjerne på udfordring, vil prøve at holde sig motiveret og der-

ved udvikle sig i squaredansen. Er det ikke OK? Jo da. Vi er mange der har gjort 

det, læst definitioner intenst, prøvet at gennemgå Challenge på crash kursus. Fået 

rutine i ”køkkensquares”, danset flere gange om ugen, også om søndagen osv. 

Hvis ikke jeg havde gjort det, havde jeg ikke danset squaredans længere. Så var 

jeg stoppet for længst. Jeg ved, at der er flere, der har det på samme måde. Hvis 

man kan og vil bruge kræfter og tid på det, for det kræver det, skal man da have 

lov til at prøve.  

Er man en meget rutineret Advanced (A1 – A2) danser, har danset til mange for-

skellige callere og ønsker mere udfordring, er det med at ”springe på vognen, når 

toget kører”, som man siger. Det er hverken hvert eller hvert andet år, der bliver 

gjort forsøg på at få et C1 indlæringsmodul til at køre. Det vigtigste er, som jeg ser 

det: at man kan sine underliggende niveauer og definitioner, også i søvne, og er en 

meget rutineret Advanced danser, at man har tid og lyst til at læse og lære NYE 

definitioner, og at man er indstillet på at køre langt for at få rutinedans, så skal man 

gøre det. Challenge er en helt anden form for squaredance end B – A2.  

Fordi man danser Challenge, glemmer man da ikke at danse B-A2, og bakker selv-

følgelig stadig op om danse. Vi prøver igen og igen at synliggøre squaredansen 

udadtil, da vi er helt bevidst om hvor meget det betyder. Vi deltager gerne i opvis-

ninger, på markeder, bruger gerne tid på at uddele flyers, tager kontakt til andre 

foreninger, skoler, institutioner, skriver pressemeddelelser m.m. Sig ikke at Chal-

lenge dansere ikke gør noget. Det er der rigtig mange der gør, og gennem tiden 

har gjort. Challenge dansere kommer i den grad ud til danse.  

Det er da klart, at man prioriterer hvilke danse, man afsætter tid til, da man tit er 

nødt til at se ud over landets grænser for at danse på højt niveau. Challenge dan-

sere nøjes ikke med at køre inden for en radius af 30 km. Skal SquaredanceDan-

mark bruge dansere til PR er det meget tit også Challenge dansere, der træder til 

og viser flaget. 

Vi skal være bevidst om, at der er flere der kigger med på FaceBook, og vi kan vel 

derfor blive enige om, at vi skal tale squaredancen op og ikke ned. Uanset hvem vi 

er, og hvilket niveau vi danser, er vi vel alle ambassadører for SquareDanceDan-

mark? 

 

Lotte Vangsgaard 
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Annoncepriser 
(Reproklart materiale) 

  Medlemmer Andre 

Helside 600/900kr. 900/1350 kr. 

Halvside 350/525 kr. 500/750 kr. 

Kvartside 200/300 kr. 300/450 kr. 

Priser gælder for hhv. 1 og 2 indrykninger 

Plus Party i Holstebro 
Lørdag den 24. november afholdt Big River Squaredance Club en dans i Mejrup 

Hallen ved Holstebro. 

Det blev en fantastisk eftermiddag, hvor de knap 50 fremmødte dansere fik lov til at 

prøve kræfter med plus niveauet.  

Dansen var arrangeret efter devi-

sen ”Alle er til samme fest”, og 

derfor dansede alle naturligvis i 

samme sal. Der blev danset Plus 

– og ”kun” plus. Det betød ikke at 

dansere fra højere niveauer ke-

dede sig. Der var masser af 

spændende dans fra utraditionel-

le formationer, og ofte kom over-

raskede lyde fra salen. 

Undervejs i dansen fik bestyrelsen flere henvendelser fra gæsterne om at gentage 

succesen. Det forventer vi at gøre næste efterår. Følg med på danselisten og se 

hvornår dansen dukker op. 

Tusind tak til dem der kom og gjorde dagen til en fest. 

Mads 

Big River Squaredance Club 
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Intensiv C1 undervisning 
Østjyllands Square Dance Club har arrangeret Intensiv C1 undervisning med Car-

sten Nielsen på Hadsten Skole,  5 søndage i 2020. Det lykkedes at få 16 deltagere 

tilmeldt. 

Her er billede fra den første undervisningsdag den 16. februar 2020 

Vi var 15 deltagere og 11 hjælpere. Vi dansede til computerkort. Carsten Nielsen un-

derviste 24 stk. C1 Calls, som deltagerne havde forberedt sig på derhjemme.   

Højt humør og gang i ben og hjerneceller. 

Hans Jørgen Bugge 

Østjysk Square Dance Club 
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”Dans for 3 generationer” 
 

Så gjorde vi det igen – nemlig den 17. november 2019 samledes 42 personer til en 

hyggelig danseeftermiddag i vores forening. 

I år var der 14 børn i alderen 4 – 13 år. 

Vi brugte samme koncept som i de foregående år – nemlig skift mellem squaredan-

ce for børn og unge og også for de ”ældre” – og ind imellem fik de danset og opfri-

sket de gode gamle børnedanse – såsom ”Bro Bro Brille” – ”Jeg gik mig over sø og 

land” – ”Åh Susanne” – ”Jenka” – o.s.v. 

Også en pause var godt tiltrængt, og der havde vi disket op med boller, kagemand, 

bradepandekage, småkager, slik, frugt, sodavand/juice/kakaomælk – og til voksne 

kaffe og te. 

Hvor er det sjovt at følge børnene – de fleste har været her alle 3 gange, vi har af-

holdt denne danseeftermiddag, og det er dejligt at følge dem – at kunne opleve 

hvor meget de udvikler sig på et år. Nogle af dem kunne jeg huske - måske ikke var 

så interesseret sidste år, men nu havde de jo fået et år mere på bagen, og så var 

der pludselig mere interesse for dansene.   

Det er ligeledes dejligt at se vores medlemmer med deres familie – hvor mange 

gange blev der dog ikke kaldt farmor/far – mormor/far – og det er altså ikke kun 

børnene der har en god dag, det har vi voksne bestemt også. 

Derfor i alle foreninger ude i landet – prøv det! Måske får vi ikke lige nye medlem-

mer, som der er så meget fokus på – men måske sår vi et frø. Det er det hele værd. 

Skulle nogle af jer have lyst – men mangler inspiration til børnedansene, så vil jeg 

gerne hjælpe med musik og tekster.  

Lige en sidste ting – vi afholder ikke dette udelukken-

de for foreningens medlemmer men for alle, der har 

lyst at deltage – på den måde, kommer der også 

voksne, der ikke kender til square dansen – så må-

ske!! 

Mange hilsner og fortsat god dans derude i lan-

det. 

 

Bente 
Fynske Round & Square Dancers 

Odense 
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Dans er godt for hjernen. 

I oktober-nummeret 2019 bragte Ældresagens magasin en rigtig 

god artikel.  

Den er skrevet af forfatteren Dorthe Boss Kyhn som også står 

bag bogen ”Momse med Demens” sammen med hendes datter 

Ida Hinchely Kyhn.  

Om forfatteren: Dorthe Boss Kyhn er uddannet journalist og an-

sat i DR. Hun er tidligere tilrettelægger på tv-programmerne Læ-

gens Bord og Viden Om og har de sidste fem år arbejdet med sundhedsstof på 

DR's sundhedssite www.dr.dk/sundhed. 

Artiklen hedder ”Dans er godt for hjernen”. Den kan findes i Ældresagens arkiv på 

nedenstående link 

https://issuu.com/aldresagen/docs/aeldresagen.dk_20191004?
fbclid=IwAR2x0Rs5eGkSGkS0wLuctmI74V2eOoFtZjvfz9KrV30vNWKXU5dm01u0
OtY 
Artiklen findes på side 72-74 og er interessant læsning. 

Mads Nielsen 

https://issuu.com/aldresagen/docs/aeldresagen.dk_20191004?fbclid=IwAR2x0Rs5eGkSGkS0wLuctmI74V2eOoFtZjvfz9KrV30vNWKXU5dm01u0OtY
https://issuu.com/aldresagen/docs/aeldresagen.dk_20191004?fbclid=IwAR2x0Rs5eGkSGkS0wLuctmI74V2eOoFtZjvfz9KrV30vNWKXU5dm01u0OtY
https://issuu.com/aldresagen/docs/aeldresagen.dk_20191004?fbclid=IwAR2x0Rs5eGkSGkS0wLuctmI74V2eOoFtZjvfz9KrV30vNWKXU5dm01u0OtY
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Stoholm Square Dance Club 

20-års JUBILÆUM  
 

16. maj 2020 er det 20 år siden, at Stoholm Square 
Dance Club startede som en selvstændig forening. 
 

Klubben har igennem alle årene fokuseret på danse-
glæde og fællesskab, og vores medlemmer kommer fra 
hele lokalområdet og fra Skive og omegn og fra det 
midtjyske. 

Vi vil gerne udbrede kendskabet til squaredance. For-
tælle om det fællesskab vi har via dansen, og om sam-
været og glæden ved at danse til god musik. – Her er 
der plads til at ”klokke” i det og til at grine sammen. 

For at tiltrække flere medlemmer både lokalt og på landsplan, er det vigtigt, at vi 
sammen med andre klubber forsøger at udbrede kendskabet til squaredancen lo-
kalt og igennem vores dansearrangementer. 

Stoholm Square Dance Clubs opvisningskjoler, både de røde og de blå, har været 
et kendetegn for Stoholm Square Dance Club. Specielt de røde kjoler har igennem 
mange år været med til at skabe opmærksomhed på Stoholm Square Dance Club, 
og klubben har mange gange dannet fortrop ved fælles arrangementer. 

I klubben er vi meget stolte af vores flotte røde kjoler, som blev syet af nogle af 
klubbens medlemmer. – Fællesskabet har altid, og vil også fremadrettet, være i 
højsæde i Stoholm Square Dance Club. 

I 2008 arrangerede Stoholm Square Dance Club 
årets Convention, der tiltrak rigtig mange danse-
re fra hele Danmark. 

Temaet for dette års Convention var Jens Lang-
kniv fra Daugbjerg Kalkgruber. 

Et arrangement som vi ene og alene kunne afvik-
le med hjælp fra alle klubbens medlemmer. 

I Stoholm Square Dance Club vil sammenhold, 
og det at skabe glæde ved dansen, altid være i 
højsæde. 

JUBILÆUMSDANS 

16. maj 2020, på klubbens jubilæumsdag, afholder vi jubilæumsdans 

i Stoholm Fritids- og Kulturcenter, kl. 13.00 – 17.00, hvor vi håber at se rigtig man-
ge dansere fra mange klubber.  

Flyer med kontaktoplysinger kan hentes på danselisten 

Bestyrelsen 
Stoholm Square Dance Club 
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”Giv Liv Kursus” 
I uge 6 har vi lige afsluttet et kursus i brug af hjertestarter. 

Hjerteforening giver et tilbud til alle, der har lyst at lære, hvordan man bruger en 

hjertestarter, og hvordan man agerer, hvis man oplever en situation, hvor denne 

hjælp behøves. 

Hvis man kan samle en gruppe på mindst 5 personer (det kan sagtens være hjem-

me privat), vil Hjerteforeningen sende en frivillig person ud og afholde sådan et kur-

sus. 

Fra Hjerteforeningen reklamerer man med et ”30 min. Kursus”, men man skal reg-

ne med 1 time, da der – i alt fald i vores forening – var en masse gode spørgsmål 

efterfølgende. 

Vi var 34 i Fynske Round & Square Dancers, der var gennem kurset – og det var 

meget givende. 

Nogle kendte det i forvejen, men fik det frisket op – andre havde aldrig lært noget 

om det. 

For mit eget vedkommende var det nyt – og dermed meget lærerigt. 

Der kom en ung medicinstuderende – Josefine – hun var lige begyndt at læse me-

dicin og var frivillig inden for Hjerteforeningen. Vi fik alle lov (hvis man havde lyst) at 

prøve at skulle agere den der kom og hjalp en person -( i dette tilfælde en dukke 

heldigvis), der var faldet om. Vi fik også nogen yderligere information - men ingen 

reklame og tiggeri om at blive medlem af hjerteforeningen. 

Da vores instruktør - Josefine - kom lidt tidligere den ene dag (vi afholdt det over 3 

danseaftener), og vi stadig dansede, reklamerede vi selvfølgelig for square dansen, 

og hun fik lov at danse med,  hvilket hun syntes, var rigtig morsomt. Så gik det og-

så lidt den anden vej! 

Vi i foreningen kan kun anbefale andre at henvende sig til Hjerteforeningen, uanset 

om man er medlem eller ej – og få samlet nogle (mindst 5 personer) – det er nok 

noget alle burde igennem.  

Vi fik oplyst at hvert år falder omkring 4000 personer 

om her i landet - og har derfor brug for hjælp, det synes 

jeg nok er tankevækkende. 

Hilsen fra os alle i Fynske Round & Square Dancers  

og fortsat god dans til jer derude i landet. 

 

Bente 



14 

Rosenmontagsdance i Hamburg.  
 

Den 23. februar tog jeg toget til 

Hamburg for at danse square 

dance. Min plan var at deltage i 

Ohmoor Squizzers 38. Rosen-

montagsdance om mandagen. 

Rosen Montag er den tyske be-

tegnelse for fastelavnsmandag 

hvor alle er klædt ud og alle 

morer sig, dog mest i de store 

byer ved Rhinen.  

I Nordtyskland er der ikke så mange aktiviteter i forbindelse med fastelavn, men i 

klubben i Hamburg har man valgt at danse square dance mandag aften og næsten 

alle danserne var klædt ud.   

Der var mange fantasifulde dragter. Lige fra sømænd og pirater til hekse og Pippi 

Langstrømpe. Det mest fantasifulde var et par i Minnie Mouse kostume med smin-

ke som mus i ansigtet og sløjfer i håret.   

 Selv callerne var klædt ud i festlige dragter. Først som italienske mafiosoer og til 

sidst som et usoigneret par med øl flasker i hånden. Når de callede var det som om 

de var godt berusede.  

Der var 86 dansere fordelt på 31 klubber, de fleste fra Hamburgområdet. Det var 2 

og en halv time med Mainstream og alle kunne danse hele tiden. Callerne Peter 

Junker og Thomas Paul sørgede hele tiden for at der var en god stemning.  

Der var dog også tid til at få noget at spise. Klubben havde disket et langt bord op 

med kold buffet. Alle mulige små pindemadder med pølser, ost og kager. Deltager-

ne skiftedes til at spise og danse, der blev ikke holdt pauser. Der var heller ikke 

borde og stole at sidde ved, kun lave bænke, så tiden blev udnyttet til at danse.  

Alt dette til en indgangspris på 5 €, ca. 37 kr. Det var absolut en rejse værd. Mange 

vil nok sige at det var langt at tage for at danse Mainstream i godt 2 timer, men jeg 

tog det som en udflugt 

med 2 overnatninger og 

besøgte en plus-klub 

søndag aften og så no-

get af den enorme havn i 

Hamburg mandag for-

middag.  

Preben  

Vordingborg SDC  
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