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Hej alla glada polskedansare!
Hoppas ni alla är riktigt danssugna efter denna fina sommar. Det kommer att bli en
danshöst med många spännande inslag så vi hoppas att många sluter upp under våra
danskvällar.
Vi startar höstens verksamhet den 12 september med en danskväll där spelmanslaget
Svängrum, bestående av Cecilia Modigh, Elisabeth Frykegård, Birgitta Ohlander, Lars
Engman och Johan Norling - hemmahörande i Stockholm, står för musiken. Vi håller till på
Hägerstensåsens medborgarhus 19:30 – som vanligt. Höstens program i övrigt finns med som
bilaga i detta utskick och på vår hemsida Polskedansarna.se.
.
Försommarfest på Skarpnäcks koloniområde.
Årets variant av vårfest genomfördes enligt tradition . Detta år stod vädrets makter oss bi och
vi kunde dansa utomhus. Många var vi också, närmare 50 pers.
För vacker och dansant musik stod Hady Prett. Vi tackar Gudrun och festkommittén för en väl
genomförd kväll och hoppas att vi får komma tillbaka nästa år.
Tack också till alla andra som bidrog till den eminenta buffén och till att göra kvällen i övrigt
så lyckad..
Gudrun Gawell
Ännu en av våra hedersmedlemmar, Gudrun Gawell, har ”dansat sin sista polska” här hos oss.
Den 8 juni avled Gudrun Gawell efter en tids sjukdom. Vi får hoppas att hon återfinner sin
Jonas för ”en dans i de saligas ängder”.
Några från föreningen deltog i den vackra begravningen i Sköndalskyrkan. I dödsannonsen
uppmanades att tänka på föreningen Polskedansarna vilket har gjort att vi hittills har mottagit
insättningar på föreningens konto till en summa av 4450 kr. Det kommer också att finnas
möjlighet för den som vill att bidra till insamlingen under torsdagskvällar. Och det går också
att sätta in på vårt postgiro, märk det med ”Till minne av Gudrun Gawell” så vet vi.
För inkomna medel kommer vi, i samband med vår sista danskväll den här terminen, att ordna
en danskväll till Gudruns minne.
Yvonne Berg och Linnea, Ellge och Karin har skrivit varsin minnesruna som finns med som
bilagor till detta utskick.
7/11 Höstmöte
I år hålls höstmötet i fikapausen den 7/11. Vi kommer då främst att besluta om årsavgift och
kvällsavgifter. Vi kommer att ha en diskussion om ”levande musik” kontra bibehållen
kvällsavgift. Att behålla kvällsavgiften på 40/60 kr kan komma att innebära att vi får dra in
lite på de tillfällen vi har spelmän. En eventuell höjning med 10 kr kanske inte är så kännbar,
vi har ju haft samma kvällsavgift under många år nu. Anmäl till styrelsen om du vill lyfta
någon annan fråga på höstmötet.
23/11 Kerstins Dansfest
Kerstins Dansdygn 2006, Kerstins Dansdag 2010 – och nu Kerstins Dansfest den 23
november 2013. Uppföljaren blir en glad tillställning i Kerstins anda där vi bjuder på
spännande kurser och underbar svängig dansmusik på kvällen. Det blir kurser i Rørospols och
musiken därtill, slängpolska, kör och irländskt ceilidans. På kvällen får vi dansa Rørospols till
Tron Westberg och Magne Haugom, slängpolska till Christer o Kristina Samuelsson
tillsammans med Katarina o Eric Hammarström. Dessutom blir det Jämtländskt med Anders
Hällström, Västerdalarna mm med Eva Karlsson och danska danser med familjen Sander från
Köpenhamn. Missa inte – skriv i almanackan redan nu!
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Programönskemål.
Som vanligt är vi tacksamma för alla tips och önskemål vad gäller vårens program.
Ge gärna förslag på Polskedansarna.se, fliken "Önskemål om framtida program". Lösenordet
är bebs. Det går också bra att skicka önskemål till Bosse så lägger han in dem på hemsidan.
Vi tar tacksamt emot förslag även från icke föreningsmedlemmar.
Mälparingen
Polskedansarna samarbetar med Mälparingen som ju har sina träningar samma tid och samma
plats fast på fredagar. Bland annat "delar vi" på långväga instruktörer t ex Virtanens från
Norberg. Ibland har Polskedansarna och Mälparingen samma dans på programmet så vi får
tillfälle att träna samma dans men med olika instruktörer.
Däremellan har vi helt olika danser för att vidga höstens utbud. Alla Polskedansare är förstås
hjärtligt välkomna till Mälparingen på fredagar.
Årsavgiften.
Om du av någon anledning har missat att betala in årsavgiften på 250 kr, så kan du snarast
göra detta till:
Föreningen Polskedansarnas postgirokonto nr. 473932-2.
Om du har funderat på att bli medlem i föreningen är det bara att slå till, du betalar halva
årsavgiften, 125 kr, för höstens verksamhet.
E-post
Om du fått ny e-postadress eller har annan ändring i medlemslistan, är vi glada om du
snarast meddelar Bosse på ; Bosse.Rydh@swipnet.se
Som vanligt vill vi ha hjälp med att sprida vårt program. Det verkar fungera bra för det
händer ofta att man hittar vårt program uppsatt på väggen på de mest oanade ställen.

Väl mött under våra danskvällar
önskar Styrelsen
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Gudrun Gawell
Det är med sorg och saknad som jag tar emot dödsbesked från Bodil, Gudruns äldsta dotter.
Beskedet var inte oväntat men man är ändå aldrig beredd när budet kommer.
Gudrun och jag blev goda vänner på 1980-talet, då var även Jonas med. Det blev som ett
begrepp, Gudrun och Jonas. Vi pratade ju mest om dem som "Gawells". Gudrun och jag har
hela tiden haft ett speciellt förhållande till varandra. Hon blev både en god vän och en extra
mamma. Hon "adopterade" mig som sin extra dotter och det kändes väldigt bra. Jag hade
några jobbiga år och då fick jag mycken omtanke och hjälp av Gudrun o Jonas.
Gudrun har alltid haft ett gott hjärta med obegränsad plats i. Det är vi många som har njutit
gott av genom åren. Hon var duktig på att få alla att känna sig involverad och lite speciell.
Hon såg det många andra inte såg hos människor, det goda o unika.
Det var dansen som sammanförde oss. Först på Bygdedansens vänner hos Don Gillam och
senare blev det Polskedansarna. Gudrun brann för dansen och folkmusiken. Hon var ivrig att
lära sig alla danser och hon o Jonas deltog i många av de utbud som fanns i landet.
Gudrun gick också och spelade fiol hos Buffalo ute i Farsta. Det blev till nöje och husbehov,
inte för publik. Hon hade en sådan glöd som man blev glad av.
En annan sak som Gudrun brann för var folkdräkter, textilier och sömnad. Hon lade ner
många timmar på att få en god kunskap om Leksandsdräkten och dess traditioner. Hon sydde
dräkter till hela familjen och till olika högtider. Ett exempel på det såg vi när Gudrun och
döttrarna hade sorgedräkten på sig till Jonas begravning.
Gudrun hade en stark gudstro och hon levde som en äkta kristen. Hon vara fullt övertygad om
ett liv efter detta. Det var inget tvivel om att hon skulle förenas med sin Jonas. Denna tron har
hjälpt Gudrun genom svårigheter och sorger. Gudrun var den som tog hand om släktens äldre
som inte hade egna familjer. Hon såg till att de fick besök och ordnade med saker och ting.
Nu när vi är i uppstarten av hösten så kommer alla fina minnen från de åren då många av oss
hade förmånen att få vara med uppe i Dalarna. Första helgen i september var det dans uppe i
Alviks bystuga och Gudrun hade engagerat någon som skulle lära oss något från Dalarna.
Bl.a. att ro kyrkbåt, kohornstillverkning m.m. De som orkade var med ute i lingonskogen på
söndagen. Fantastiska helger och goda minnen. Gudrun gladde sig som ett barn till detta och
gladdes med oss som hade det så trevligt.
Jag och min man Olav var Gudruns familj i Siljansnäs kyrka och följde Gudrun till sista vilan.
Hon har sin plats i familjegraven med Jonas, hans föräldrar, syster Margareta och broder
Bengt m fru. En vacker avslutning med musik av Kungs Levi och ett fantastiskt väder. Efter
drack vi kaffe ute på tunet där Gudrun och Jonas hade sin stuga, den som yngsta dottern
Malin har nu. Ljust och vackert minne.
Det finns mycket att skriva om Gudrun och alla har vi våra egna minnen att glädjas åt. En era
är över och andra får ta vid och skapa nya upplevelser. Jag är så tacksam för att jag har haft
den förmånen att lära känna Gudrun Gawell och varit hennes vän. Jag hoppas att hon är hos
sin Jonas nu, som hennes önskan var.
Hälsningar Yvonne Berg
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Gudrun Gawell är död. Redan innan sommaren satte fart ville Gudrun inte finnas på jorden
längre. Veckan innan Gudrun dog var vi på besök och hennes ord till oss var: ”Nu vill jag
gärna ut på en lång resa till himlen och träffa Jonas”.
In i det sista fanns glädjen över musiken kvar och Linneas fiolspel hos Gudrun gjorde henne
tårögd: ”Tänk så härligt det låter från dig, älskade unge!”. Det kännetecknade Gudrun att hon
var ytterst omtänksam och strödde frikostigt kärlek över oss. Gudrun och hennes Jonas gjorde
mycket för Polskedansarna under en lång rad av år.
Gudrun kunde få folk att känna sig ytterst värdefulla. Vi minns alla de gånger när Gudrun har
rest sig i pauser och på årsmöten och berömt styrelse och övriga medlemmar som jobbade för
Polskedansarna. Ett par flitigt använda dansskor har ställts undan men Polskedansarnas
hedersmedlem lever vidare i våra tankar.
Grimsta 2013-09-01
Linnea, Ellge och Karin
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