
Kära polskedansare!
Den 30 juni dog Kerstin Askö och den 24 augusti begravdes hon i Tyresö kyrka. Anhöriga och många,
många av Kerstins vänner, dansare och spelmän möttes i en vacker och ljus ceremoni. I enlighet med
Kerstins önskemål blev det både musik och dans med solisterna Monica Söderberg, Arne Modén, Lena
Willemark och Per Runberg. Kerstin var ju en av vår förenings grundare och en stark motor och idégi-
vare. Ett minnesord har publicerat i DN den 25 och SvD den 26 augusti , originaltexten bifogas i detta
utskick. Tomrummet efter Kerstin är stort och det bästa vi nu kan göra är att se till att fylla det med dans
och musik i Kerstins anda.

I stället för blommor ville Kerstin att vi skulle använda pengarna till något vettigt ändamål och uppfin-
ningsrikedomen blommar. Bidrag har redan börjat strömma in till cancerfond, synskadade och VI-skogen
men även till lokala hembygdsföreningar, till kursändamål och stipendier. I Polskedansarnas styrelse har
vi lagt en grundplåt på 1 500 kronor till en "Kerstins kväll" som vi hoppas kunna ordna under kommande
danssäsong. En härlig danskväll så som Kerstin själv skulle velat ha den. Eventuellt överskott kan användas
till att ordna danskurser eller stödja unga dansare/musiker.  Vårt postgirokonto 47 39 32-2 står öppet
för fler "i stället för blommor". Märk talongen "Kerstins minne".

Bifogat programblad visar att vi startar torsdagen den 9 september med Öppet hus från 19.00 på Stal-
let, Stallgatan 7. Öppet hus innebär fri entré. Ta gärna med dansvänner som kanske inte hittat ut till oss
i Årsta ännu eller som är nyfikna på Stallets spännande program. Med Ami Peterssons dansutlärning till
Ellika Frisells spel gissar vi att kvällen blir succé.
Som vanligt hoppas vi att hösten bjuder på en mix som ska kunna intressera och locka många besökare
på torsdagskvällarna i Årsta. Kvällsintäkterna är avgörande för vår existens. Medlemsavgifterna täcker i
stort sett hyreskostnaderna och kvällsavgifterna ska räcka till verksamheten. Ju oftare ni kommer på tors-
dagskvällarna desto rikare program kan vi erbjuda.
Orkar du inte dansa en kväll, kom ändå och bara lyssna!

Under våren har vi haft en enkät ute på danskvällarna för att försöka få reda på vilken tid som passar de
flesta bäst. Vi har ju under många år tvingats ha en ganska sen timme för våra övningar och önskemål
har funnits om en tidigare tid. Förra höstmötet beslöt att vi ska börja 19.30 när tillfälle gavs. Den tidi-
ga tiden prövas nu som bäst. Av de som svarat hittills vill en majoritet att vi fortsätter med 19.30. Alla
medlemmar har inte svarat ännu. Ni som inte har sagt er mening ännu har chansen att höra av er före
den 20 september, till Henry Johansson 08-752 79 01. På höstmötet den 11 november  lägger vi fast
tiden. Då beslutar vi också om avgifter. Årsavgiften är för närvarande 175 kronor och kvällsavgifterna
30 kronor för medlemmar och 50 kronor för gäster. Den som vill bli medlem under hösten (eller glömt
betala under våren!) betalar 90 kronor. Postgironummer se ovan.
Glöm inte vår hemsida. Där lägger vi ut eventuella ändringar som kan uppstå i programmet och nyhe-
ter av olika slag.

Väl mött på Stallet den 9 september (19.00) och hela resten av hösten (19.30) i Årsta!
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