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Hej alla ni som delar glädjen i att dansa polskor!
Har ni tänkt på vilken livskvalité detta tillför våra liv? Vilken tur vi har haft som kommit
i kontakt med polskedansandet med allt vad det innebär av fysisk aktivitet, samvaro och
härlig musik.
Så har ännu ett dansår gått till ända och vi står inför nya spännande utmaningar.
Höstens danskvällar har som vanligt varit mycket välbesökta, rekordet en vanlig
danskväll med instruktion är 56 personer. Det var den kväll då Magnus Mårtensson och
Camilla Olsson instruerade Bodapolska till musik av Hadrian Prett. Vi är väldigt glada att
föreningen har möjlighet att erbjuda så fina program under våra torsdagskvällar. Vi är
också tacksamma att så många duktiga instruktörer och spelmän gärna ställer upp för
oss trots många gånger lång resväg.
Styrelsen, med Åke i spetsen, har nu fått klart vårens dansprogram. Som vanligt har vi
försökt att hitta något nytt. En av vårens nyheter är Anna Nyander, danspedagog från
Skåne, som ska lära ut hur man dansade polska i Skåne. Detta gör hon till
ackompanjemang av Jeanette Eriksson på fiol. En annan ”premiärinstruktör” är Klas af
Edholm som har specialiserat sig på springlekar. Till sin hjälp har han Andreas Risan på
fiol. Vi kommer också att få en del nytt på musikerfronten. Dels kommer riksspelmannen
Anders Hällström från Överkalix att spela när Jens Holmström lär ut Föllingepolskor.
Vidare har den välrenommerade gruppen Mittlåt från Östersund lovat att spela under
vår sista danskväll den 25/4, den kväll när vi dukar upp vår överdådiga kakbuffé. Mittlåt
är den grupp som brukar spela under polskemärkesuppdansningarna. Som ni förstår blir
det en spännande vår.
Vi är som vanligt tacksamma för hjälp med att sprida vårt programblad. Det finns att
hämta på vår hemsida. Vidare kommer det att ligga färdigtryckta exemplar framme på
torsdagskvällarna och på Skeppis (Folkmusikhuset). Det är roligt när man kommer till
lite udda ställen långväga ifrån och hittar vårt program uppsatt på anslagstavlan!
Ett stort tack för de idéer och tips vi fått från medlemmar och deltagare om
instruktörer och musikanter. Tips är ett välkommet bidrag och visar också engagemang
och stöd till styrelsen. Vi uppskattar det mycket. TACK!
30 års-jubileét.
I skrivandets stund har vi just firat av Polskedansarnas 30-års-jubiléum. Det blev en
lyckad tillställning med trevlig samvaro, många återseenden, god mat och framför allt
dans till fin musik. Gruppen Nätt och Nytt samt Reidar, Berit och Håkan från Täby
turades under kvällen om att förse oss med dansmusik av bästa slag. Middagen,
Siljanslax med sås och potatis, avnjöts i Hägerstensåsens stora sal, för tillfället
uppsmyckad till ”blå salen” med Christina Trapps vackra blomsteruppsättningar på alla
bord. Monica Söderberg sjöng vackert för oss och höll sedan i allsången. Vidare hölls
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trevliga jubileumstal av Bebs von Reybekiel ,ordförande under ett antal år, och Mats
Kullander, en av föreningens grundare. Efter middagen serverades kaffe och Vivekas
ljuvliga chokladtårtor i angränsande rum. Kvällens toastmaster Kjell Lindgren lotsade
oss igenom kvällens begivenheter och hela 93 personer deltog i firandet.
Festkommittén och styrelsen stod för arrangemangen men fick under kvällen assistans
av ett stort antal frivilliga som hjälpte till med olika göromål. Vi är också otroligt
tacksamma över det vänliga bemötande och det stöd vi fått från Hägerstensåsens
personal.
Musiken under kvällen finansierades till stor del av de pengar vi fått in till Jonas
Gawells minne. Vi tror att Jonas log i sin himmel när han såg och hörde oss under
jubiléumskvällen!
Ett hjärtligt tack till alla som på olika sätt bidragit till att det fungerade så bra
under hela kvällen!

Årsmötet 2013.
Den som har eventuella motioner till kommande årsmöte den 7/2 ska enligt stadgarna
lämna dem till styrelsen före årsskiftet.
Är du sugen på att delta i styrelsens arbete kan du ta kontakt med vår valberedning som
även i år består av Kjell Lindgren och Manne af Klintberg. Som det ser ut i nuläget
kommer vi att behöva minst en suppleant men det står ju alla fritt att kandidera till
styrelsen.
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Årsavgiften.
Höstmötet bestämde att vi även i år behåller vi våra avgifter oförändrade. Vi passar
här på att påminna er alla om att betala årsavgiften, 250 kr, före den sista januari
eftersom vi ska betala avgift för vår lokal senast detta datum.
Årsavgiften betalas in på bifogade inbetalningskort till postgiro 47 39 32- 2.
Glöm inte att skriva ditt namn på talongen!
Medlemmar.
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i föreningen:
Ann-Kristin Österman

Britt-Marie Åhlén

Karl Kottenhof

Gun-Britt Tottie

Margareta Forsbäck

Bengt Norén och

Åsa-Lena Dackland

"återvändaren" Monica Söderberg.

Ett aktuellt medlemsregister bifogas.
Du som känner att du kommer till oss ofta men ännu inte är medlem, kanske ska ta dig
en funderare på att bli ”en av oss” även formellt. Det innebär att du bidrar till
lokalhyran men får billigare kvällsavgift. Alla som vill är varmt välkomna att bli
medlemmar i föreningen. Du som väljer att dyka upp då och då är förståss fortsatt
välkommen som gästbesökare.
E-post/hemsida.
Det är enkelt och snabbt och billigt att göra utskick via e-post. Skicka din e-adress till
Bosse.Rydh@swipnet.se, så får du program och annan information som Bosse regelbundet
skickar ut. Du glömmer väl inte att meddela Bosse om du ändrar adress?
Tack vare att vi numera slipper dyra porton har vi råd med spelman minst en extra kväll.
Ni kommer väl ihåg att gå in på vår fina hemsida Polskedansarna.se?
Där kan ni se bilder från våra danskvällar, få evenemangstips, skicka in önskemål om
program mm. Just nu finns det också bilder från jubiléet. Där finns också kontaktinformation till styrelsen. Lars-Erik ska ha ett jättetack för att han outtröttligt
hanterar vår hemsidan, den är alltid uppdaterad och aktuell!

God Jul och Gott Nytt År !
önskar Styrelsen
12-12-02

