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Formanden har ordet:
Godt Nytår til alle !
Jeg håber at I alle er kommet godt ind i det nye år, og derfor klar til at starte den nye sæson. Vanen tro er det jo Leif Kerstein med band der åbner i
januar.
Vi havde jo et par arrangementer i efteråret med ”gamle” kendinge på scenen. Først havde vi Mr. Jack & the Daniels, det var som det plejer at være
når de er på scenen - fuld knald på !
Til juleafslutningen fik vi et genhør med Highway 40. Det er konstateret at
det var 5 år siden de senest havde besøgt os i Lynge. Jeg har lige været inde
på deres hjemmeside, for at konstatere at Camilla har valgt at forlade bandet.
Så er det også snart tid til den årlige generalforsamling, så er der nogen der
vil fremføre nogle forslag, så husk fristen for indsendelse, senest den
12.02.11

Med countryhilsen
John Bach Andersen

Redaktørens
Klumme
Bliver Country musikken mere anerkendt ?
Er bredden og kvaliteten i country genren ved at gå op for et større publikum ? Efter
undertegnedes beskedne mening, spilles der Country som aldrig før. Dog har DR jo
så helt uforståeligt valgt at lukke DAB kanalen med Country !!!
Anyhow — der sendes rigtig meget nyere Country i radio og TV, og nyligt afdøde
”Bamse” skulle i år have været i USA for at lave en Country CD. Jeg møder mange
folk der siger de ikke kan fordrage Country musik. Det viser sig gerne at deres ”had”
begrundes i, at de i barndommen har hørt alt for meget af den gamle stil, ofte kaldet
”bræge country”, og at de nærmest pr. refleks lukker af når Country nævnes. De unge har typisk en opfattelse af, at det er ”noget for de gamle”.
Hvis man så ulejliger sig med at spille noget af den nyere musik, kommer der gerne
et forsigtigt ”ja, det der’ er da meget godt”. Efter en tid, og en masse teknisk og melodiøst gode eksempler, overgiver folk sig som regel. De vidste simpelthen ikke det
fandtes !
Lad os derfor glædes over den større eksponering. Lad os glæde os over Bibbi og
Snif, som jo har udgivet CD, og bliver markedsført via TV. Lad os glæde os over
”lokale” Fargo, der også selv skriver musik, og har været en del i medierne på det
sidste. Lad os glædes over at Linedance er med til at udbrede genren. Lad os i det
hele taget glæde os over, at Country er blevet bredere accepteret, idet det VIL styrke
vores muligheder for flere og bedre oplevelser.
Bibbi og Snif spiller til vores generalforsamling i februar,
og Fargo arbejder jeg på at få i Kaktus til efteråret.
Med ønsket om et grønt og varmt forår,
og med venlig hilsen

Claus Bjarndahl

Det sker i
Kaktus Klubben
28 Jan:

Leif Kerstein & Country Band

26 Feb:

Bibi & Sniff

01 Apr:

Ikke endeligt fastlagt

?? ???:

??

Sommerpause
02 Sep:

Stegt Flæsk, persillesovs og ?????

30 Sep:

Ikke endeligt fastlagt

28 Okt:

Ikke endeligt fastlagt

03 Dec:

Julemiddag og ????

Bord & Billet bestilling hos Johnni Madsen
Tlf. 40 14 97 21 el. 57 83 20 54
Bedst mellem kl. 19:00 og 21:00
Det er ikke nok bare at overføre penge til kontoen

Country Club kaktus

Præsenterer i Lynge forsamlingshus
Fredag d. 28 januar 2011
Kl. 20:00 –24:00

Leif Kerstein og
Country Band

Også i 2011 !
Skynd dig at sikre dig billet !!!
Dørene åbnes kl. 18:30 for spisende gæster. Der spises kl. 19:00

INDKALDELSE
TIL
GENERALFORSAMLING
LØRDAG D. 26/02-2011 KL. 18.00
Hermed indkalder Country klubben kaktus til den årlige Generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne, som er følgende:
Valg af Dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse, herunder valg af suppleanter og revisorer.
På valg er:
Formand John Andersen:
Modtager genvalg
Bestyr.medl. Johnni Madsen:
Modtager genvalg
Bestyr.medl. Claus Bjarndahl:
Modtager genvalg
Suppleant Bent Larsen:
Modtager genvalg
Bilagsktrl. Marianne Fanefjord:
Modtager genvalg

Eventuelt.
Forslag som skal til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Kaktus vil igen i år være vært ved et måltid mad til alle der deltager. Eneste betingelse er at det skal meddeles Johnni på telefon 40149721 eller
57832054, senest d. 20-02-11. (Bedst mellem 19:00 - 21:00)
Vi håber selvfølgelig at salen bliver fuld

Bestyrelsen.
Kun adgang for medlemmer med gyldig medlems kort.

Country Klubben Kaktus
Præsenterer i Lynge forsamlingshus
Lørdag d. 26 februar 2011

Generalforsamling kl. 18:00
Kl. 20:00 –24:00

Bibbi & Snif

Nu også kendt fra TV !!!
Efter deltagelse I Talent 2010 fik de ekstra travlt. Der skulle laves ny CD, og
deltages i det store medie cirkus ! Vi kender dem godt, de to. Vi har tidligere
haft besøg af dem med bandet Chicken Roosters, og nu kommer de igen
som Bibbi og Snif. Lækkert at de havde tid til os !!!
Dørene åbnes kl. 17:30, men KUN for deltagere til generalforsamlingen
med gyldigt medlemskort. Husk at meddele Johnni om I ønsker at spise
med. Der spises umiddelbart efter generalforsamlingen.
Dørene åbnes kl. 19:30 for gæster til musikarrangementet, der ikke deltager i generalforsamlingen.

Fra Arkivet !

Redstone Shop
Rideudstyr
Westernudstyr
Linedanceudstyr
Old time udstyr
Brugskunst
Foder til heste

Tlf. 26 73 88 18

Åbningstider
Mandag-Onsdag 11.30-17.30
Torsdag Lukket
Fredag 11.30-17.30
Lørdag 09.00-13.00
Søndag Lukket
Evt. efter aftal

www.redstoneranch.dk

Country musikkens historie
Uddrag fra hjemmesiden Wikipedia:

Country og oldtime var oprindelig synonyme betegnelser for den samme
musikgenre. I lighed med andre folkelige genrer som westernmusik, blues
og gospel var der pladeselskaber i den tidlige pladeindustri, der fandt ud af
at der var et publikum til denne musik og derfor indspillede den og udgav
den i serier, som ofte bar prædikaterne "hillbilly music" eller "old time,"
sommetider "country."
Musikkens rødder
Musikken har sit hjemsted i de amerikanske sydstaters bjergkæde Appalacherne, der dækker staterne Kentucky, Virginia, Tennessee og Carolina, og
hvis indbyggere kaldes hilbillies. Denne befolkning har levet meget isoleret, og gamle sange helt fra de første emigranter har derfor levet her fuldstændig uafhængig af påvirkning udefra. Især har det været irske emigranter, der slog sig ned her. Da pladeindustrien tog sin begyndelse med lakpladerne i starten af 1920'ernes opfandt man betegnelsen oldtime, fordi man
mente det var de gamle tiders musik. Andre pladeselskaber kaldte det hilbilly musik eller country, der så blev den dominerende betegnelse med
tiden, hvor oldtime overgik til at blive betegnelsen for 1920'ernes og
1930'ernes country.
De første stjerner
Den første landskendte countrystjerne fremstod sidst i 1920'erne i form af
en syngende lokomotivfører Jimmie Rodgers, der måtte opgive sit job
som lokomotivfører på grund af tuberkulose, men så nåede at få en strålende pladekarriere inden hans sygdom tog livet af ham. Hans musik er meget
præget af de farvedes blues, og af jodlen. I 1927 indspillede Carter Family og to dage senere Jimmie Rodgers det, der blev de første grammofonplader med countrymusik. Optagelserne skete i Bristol i Tennessee, og i
1998 blev denne by, ved en beslutning i USAs Kongres, erklæret som
countrymusikkens fødeby.

Læs mere på: http://da.wikipedia.org/wiki/Country
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Branche udviklet servicesystem



Service 24/7/365

Undgå ”svedeture” og ”kuldegysninger - få en serviceaftale !

Anders B. Hansen
Statsaut. Køletekniker

Stenstrupvej 2
Tlf. +45 55 44 04 03
anders@abckoleteknik.dk

DK-4189 Sorø
Fax +45 55 44 0402
www.abckoleteknik.dk

Landet rundt
”CS Nielsen” på Country Cafe
Aalborg Country Music Club
01-02-2011
Se mere her: www.countrymusicclub.dk
____________________________________________
”Most Wanted”
C.M.V i Vamdrup
29-01-2011
Se mere her: www.cmv-vamdrup.dk
____________________________________________
”Mountain Wolves”
CCMC i Kbh.
09-04-2011
Se mere her: www.cccmc.webbyen.dk
____________________________________________
”Generalforsamling”
UHAa i Hammer
10-02-2011
Se mere her: www.uhaa.dk

Western Camp !!!

Hold øje med program for 2011 på:

www.westerncamp.dk

Kaktus Klubben udlejer 2 styk pavilloner.
PAVILLON 4X8 Meter
Kraftig delbar stålstel. Tag af kraftig
polypropylene. Komplet med sidevægge og
bundramme.

Udlejes til medlemmer for en pris af kr. 400,00 pr. stk.
Udlejes til ikke medlemmer for en pris af kr. 600,00 pr. stk.
Skal man have dem stillet op og pillet ned er der en merpris på 400,00 Kr.
Vi stiller kun op på sjælland
Kontakt Johnni på telefon 40149721 eller 57832054

Scandinavian Country Club
Postbox 42
8450 Hammel
snif@tdcadsl.dk

MCMC
Jan Østergård
Nykøbingvej 124, Radsted 4990 Sakskøbing
janoestergaard@mail.dk

CMV
Marjianne Løkke Andersen
Vonsildvej 83
6000 Kolding
marijanne@stofanet.dk
www.cmv-vamdrup.dk

Country & Western Club Skive
Allegade 59
7800 Skive
Formand Erling Fihl Jensen
erlingfihl@sol.dk
www.skive-country.dk

Nordals Country Club
Svend Bock
Uldbjerggade 30
6430 Nordborg
sbock@mail.tele.dk

Ålborg Country Music Club
Stenbjergvej 241
9220 Aalborg Øst
Hollaenderdj@newmail.dk

CCMC
c/o Birgit Søgaard
Postparken 8 B 2. tv
2770 Kastrup
birgitsoegaard@yahoo.dk
www.ccmc.webbyen.dk

Fynske Country Venner
Aase Rasmussen
Thujavej 42
5250 Odense

Crazy Horse
Pia Kjær
Mindegade 14
8700 Horsens
pia.kjaer1@hotmail.com
www.crazyhorse.dk

The Real McCoy
Østergade 26 st
6580 Vamdrup
Ife_marketing@adr.dk

Country TruckStop Danmark
Enslevvej 5
8860 Ulstrup
info@countryfestival.nu

South-West Country Club
Vibetoften 9
Egebæk, 6760 Ribe
formand@swcc.dk

Musik annoncer

Et godt
Jysk
band

Et
Festligt
band

Et godt
Linedance
band

Et godt
Traditionelt
Band

Birger Steiwer
Country musik når det er bedst
Booking Tlf. 40628965
eller bsteiwer@hotmail.com
Se www.steiwer.dk

Country Musik Messe Berlin

2011

Velkommen
Til


Hatte



Støvler



Bælter



Spænder



Trusser



Strømpebånd

Danmarks største udvalg i Square Dance og Line
Dance dress, samt Country & Western udstyr.
Vores Åbningstider er som Følger :



Skørter



Bluser



Nederdele



Kjoler



Smykker



Bukser



Veste



Skjorter



Boloer



Støvfrakker



Tasker



Sko



Tørklæder



Texas Square D.J.O.

Mandag - Lukket
Tirsdag - 12.30 til 17.30
Onsdag - 12.30 til 17.30
Torsdag - 12.30 til 17.30
Fredag -

12.30 til 17.30

Lørdag -

09.00 til 12.00

Eller efter aftale på tlf. 57640018 - 21900696

En spændende butik, der altid er et besøg værd.

LANGAGERVEJ 45
FARENDLØSE - 4100 RINGSTED

Ruskindsvarer

28. jan. 2011 er vi hos
KAKTUS
i
Lynge Forsamlingshus
med et stort udvalg og en
masse gode tilbud !

www.texasdjo.dk

KLUBBEN:
Adresse: Country Klubben Kaktus
Postboks 107, 4180 SORØ
ARRANGEMENTER:
Afholdes om muligt sidste Fredag i hver måned i Lynge Forsamlingshus
Topshøjvej 2, 4180 Sorø Tlf: 57832367
Bord / Billet bestilling på Tlf. 40149721/ 57832054
Bedst mellem kl. 19:00-21:00
Billetter kan købes fra gang til gang derved spares der 25 kr
Billet priser: Medlemmer forud betalt
Medlemmer ved indgang
Ikke Medlemmer forud betalt
Ikke Medlemmer ved indgang

125kr
150kr
150kr
175kr

Der kan forekomme forhøjet billet pris.
================================================================

KONTINGENT:

Enkelt person:
Familie:
Støttemedlem:

1 År = 250 kr.
1 År = 400 kr.
1 År = 125 kr.

GIRONR: 2 50 69 98

Danske Bank: Reg nr.: 0573 Konto nr.: 5360432892.
Email-adresse : kaktus@country-club-kaktus.dk
World Wide Web : http://www.country-club-kaktus.dk
Musik Manager: Claus Bjarndahl
claus.bjarndahl@country-club-kaktus.dk
Bladets indhold må ikke gengives uden kildeangivelse

