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Igen er et linedanceår gået –foråret var i den grad præget af tante Corona  og desværre 

uden stor aktivitet, vi valgte også at aflyse de få gange sommerdans, selv om det under 

omstændighederne var tilladt ;-) 

Efter sommerferien, blev det dog næsten normale tilstande, så bestyrelsen valgte at give 

fri kontingent for dem som havde været skuffet/snydt mange gange i sæsonen 2020-2021. 

Der er også kommet nye dansere til ,så p.t. er der 48 medlemmer på vores medlemsliste, 

hvilket er en fremgang fra forrige år –super godt, velkommer til de nye! 

Og vi kunne afholde vores træf, med 180 festlige dansere. Det var helt fantastisk, igen blev 

vi udfordret, af en operation hos gæsteinstruktøren Birthe, men Gitte Stehr trådte til som 

gæsteinstruktør og sammen med DJ Henning Jørgensen og vores egen Inger Andersen, 

kom vi supergodt igennem vores træf, selv om vi var mange der var lidt rustne på 

dansehukommelsen, var humøret helt i top. 

Det lykkedes også for os, at nå frem til en hyggelig juleafslutning med 31 medlemmer der 

deltog, inden tante Corona igen lukkede Dansen ned plet vis, med mange aflyste træf osv. 

Sidst men ikke mindst en stor tak til klubbens medlemmer nye som gamle, for en god 

forståelse, af dette år, igen med aflysninger grundet COVID-19. Håber at vi fælles kan se 

fremad, til mange gode dansetimer sammen… 

STOR TAK til vores dygtige instruktør Inger, som til stadighed finder nye gode danse, med 

musiksmag både til os gamle, men også til de lidt yngre dansere- TAK til bestyrelsen og 

støtteforeningen, for at vi i fællesskab kunne holde liv i Western Express under denne 

langvarige pandemi. 

Western Express er den bedste linedanceklub i Ølgod, og vi står også dette igennem 

sammen. 

 

Tak for året 2021. 

Charlotte Benedikt Hansen 
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