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Hej alla polskedansare! 

 
Denna sommar har varit ovanligt varm, hoppas ni alla haft det bra. Nu går vi ändå mot hösten och 

svalare tider. Snart så börjar torsdagsdanserna och nu i höst är det också lite spännande hur det går 

med den nybörjarkurs som börjar i slutet på september, får vi många intressenter? 

Försommarfesten blev en riktig ”högsommarfest”. Tack vare värmen kunde vi dansa hela kvällen på 

dansbanan till Maria och Mikael Sjögrens fina musik. I pausen bjöds på knytkalasets många olika 

rätter och kvällen avslutades med fika och hemlagad rabarberpaj. Tack till alla som kom och bidrog 

till en härlig kväll! Ett särskilt tack till Gudrun som ordnar så att vi kan ha vår avslutningsfest i 

den trevliga miljön i Skarpnäcks koloniområde. 

Den 6/9 startar vi hösten med danskväll med Täby spelmansgille som bjuder på dansglada låtar. 

Platsen är som vanligt Hägerstensåsens medborgarhus med start kl 19.30. Alla är välkomna! 

De följande torsdagarna i september får vi sen dansa bondpolskor, malungspolskor samt polska och 

springlåt från Leksand. Mer detaljer om instruktörer och spelmän samt programmet för resten av 

hösten finns på vår hemsida Polskedansarna.se. Höstterminen kommer att avslutas den 6/12 med 

konsert & förlängd danskväll. 

 

Nybörjarkurs med start 20/9 

En nybörjarkurs är planerad att starta den 20/9. Den kommer att pågå torsdagar mellan 18.30 och 

19.30, dvs. en timme innan den ordinarie torsdagsdansen börjar. Info om kursen finns på hemsidan 

samt bifogas tillsammans med detta brev. Det är bra om vi alla hjälps åt att göra reklam för den.  På 

kursen räknar vi med att vana dansare kommer och dansar med nybörjarna. Frågan om detta ställdes 

på årsmötet och många visade då intresse av att delta som hjälpdansare. 

 

Höstmöte den 1 november 

I år hålls höstmötet i fikapausen den 1/11. Vi kommer då främst att besluta om årsavgift och 

kvällsavgifter samt diskutera erfarenheter av nybörjarkursen. Anmäl till styrelsen om du vill lyfta 

någon annan fråga på höstmötet. 

 

Medlemmar 

Vi vill åter gärna slå ett slag för medlemskap i föreningen. Med aviserade höjningar av kvällshyran är 

det viktigt att vi är många medlemmar eftersom medlemsavgiften förväntas täcka lokalhyran. Du som 

besöker oss relativt regelbundet har ju igen det i reducerad kvällsavgift (medlemmar betalar normalt 

50 kr och gäster 80 kr). Årsavgiften är 300 kr, men du som blir medlem nu till hösten betalar halv 

avgift. Medlemsavgiften betalas in på postgiro 47 39 32- 2.  

 

Programönskemål 

I höstens program finns flera inslag med tack vare de önskemål som styrelsen fått in från dansare. 

Börja gärna redan nu och fundera på önskemål till våren, så att vi kan få ett trevligt program då också. 

Det kanske är något ni saknar i höstens program eller vill träna lite extra på.  

 

 

Missa inte våra torsdagsdanser nu i höst utan kom och dansa och ha trevligt!  

Visst är det ett trevligt sätt att samtidigt motionera både kroppen och hjärnan! 

 

 

Välkomna önskar Styrelsen! 
 

   

 

Höstbrev 2018 


