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  Höstbrev 2019 

 
Välkomna till en ny hösttermin med Polskedansarna! 

 
Hoppas ni haft en skön sommar och ser fram emot att dansa med Polskedansarna igen.  

Vårterminen avslutades med en fantastiskt fin försommarfest hos Manne i Vretaberg på deras nya fina 

dansbana med dans till härligt spel av Olle af Klintberg och Anders Norén. Stort tack till Manne och 

alla som bidrog till den kvällen! Ett antal polskedansare dansade sedan under Musik vid Siljan och 

senare även i samband med polskeuppdansningen i Ludvika. Ett par representerade då Polskedansarna 

på uppdansningen vilket var roligt. Några till som ofta dansar med oss ställde också upp, men som 

representant för en annan förening. Kul med flera så duktiga dansare. De som inte dansade upp tittade 

på och fick sedan vara med om fin dans på kvällarna och även se fin dans av Hopslaget, som leds av 

Ing-Marie Rapp. Dessutom har flera deltagit i spelmansstämmor på olika ställen i landet. 

Nu hoppas vi att många är sugna på att komma och dansa på våra torsdagskvällar. 

Torsdag den 5/9 startar vi med en danskväll med SKUV 

Redan nu på torsdag är det dags. Det glada tjejgänget SKUV kommer att bjuda på en skön blandning 

av danser från olika delar av Sverige. 

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

 

Höstprogrammet fortsätter 

Den 12/9 koncentrerar vi oss på ”Pols från Värmland”. Torsdagen därpå 19/9 är det dalakväll med 

Bodatema som inleds med demonstration av några olika varianter och avslutas med fri dans efter fikat.  

Vi testar nu att inte ha instruktörer som reser långt när vi har fri dans halva kvällen. I stället visar 

några av våra duktiga medlemmar oss andra.  

Mer detaljer om instruktörer och spelmän samt programmet för resten av hösten finns på vår hemsida 

Polskedansarna.se. Höstterminen avslutas traditionsenligt med konsert & förlängd danskväll den 5/12 

 

Höstmöte den 31 oktober 

I år hålls höstmötet i fikapausen den 31/10. Vi kommer då främst att besluta om årsavgift och 

kvällsavgifter. Anmäl till styrelsen om du vill lyfta någon annan fråga på höstmötet. 

 

Medlem nu i höst 

De som ännu inte är medlemmar i föreningen får gärna bli det nu till hösten. Årsavgiften är 300 kr, men 

den som blir medlem till hösten betalar 150 kr, dvs. halv avgift. Medlemsavgiften betalas in på postgiro 

473932- 2 samtidigt som namn, adress, telefonnummer och mailadress skickas till bosse.rydh@tele2.se. 

Avgiften på torsdagskvällarna är för medlemmar normalt 50 kr och för gäster 80 kr.  

 

Programönskemål 

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

 

 

Kom gärna och dansa och ha trevligt på torsdagskvällarna i höst. Sprid också gärna info om 

Polskedansarna och höstprogrammet vidare. Det är roligt om några nya personer, som tidigare har 

dansat polskor, dyker upp. 
 

 

 

Välkomna önskar Styrelsen! 


