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Hej alla polskedansande vänner!

Tiden går fort när man har roligt säger ordspråket och vad går väl fortare än en sommar? Vi 
hoppas att ni alla har haft det bra och känner er riktigt danssugna inför höstens dansupptakt. 
Ni som har varit inne och kikat på vår hemsida har väl konstaterat att vi har ännu en 
spännande danshöst att se fram emot. Många, även ickemedlemmar, har uttryckt sig i positiva 
ordalag över vårt höstprogram. Vi hälsar alla, medlemmar som icke medlemmar, hjärtligt 
välkomna och hoppas på att vi ska bli minst lika många under våra danskvällar som förra 
hösten.
Försommarfest på Skarpnäcks koloniområde.
Sedan förra medlemsbrevet skrevs har vi hunnit ha en trevlig avslutningsfest i Skarpnäcks 
koloniområde. Vädret stod oss bi och vi kunde utnyttja den eminenta utedansbanan till sen 
kväll när musikerna tyckte att det blev för kallt om fingrarna. Tack Monica, Sture och Gunnar 
för härlig dansmusik. Vi tackar även festkommittén, Gudrun Fors och Marianne Östlund som 
varit behjälpliga med arrangemangen.
8/9 Danskväll Stallet Obs! Onsdag kl 19.00
Som vanligt startar vi höstens dansande på Stallet med en härlig danskväll.
För musiken står denna gång Jonas Hjalmarsson och Eva Karlsson som spelar svängiga låtar 
med tonvikt på Värmland och Älvdalen. Kort repetition av Älvdalspolska utlovas. 
Hjärtligt välkomna!
11/11 Höstmöte 
Vill redan nu passa på att påminna om höstmötet. Här diskuterar vi års- och kvällsavgifter 
men framför allt är det sista chansen att påverka vårens program. Vi i styrelsen tar 
tacksamt emot alla förslag på teman, instruktörer och spelmän. Kanske har någon träffat på en 
”oprövad” instruktör under någon kurs som ni tror skulle passa hos oss i polskedansarna?
20/11 Kerstins dansdag
Boka redan nu in lördagen den 20/11 på Skarpnäcks kulturhus. För att göra slut på de pengar 
som blev över efter Kerstins dansdygn anordnas under dagen kurser i spel och dans ev. även 
sång. Därpå följer en härlig danskväll med flera olika duktiga musiker. 
Allt kommer att erbjudas till mycket humana priser. Vi återkommer med närmare program.
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 473932-2 (ange avsändare !!-).
Ny medlem under hösten betalar 125 kr.
E-post
Om du har fått ny e-postadress är vi glada om du snarast meddelar Bosse på
(Bosse.Rydh@swipnet.se ).
PR. 
Vi hoppas att ni alla hjälps åt att sprida och göra reklam för vårt höstprogram.
Tryckta exemplar av programmet kommer att finnas till hands under torsdagskvällarna för 
dem som vill ha för egen del eller för att dela med er av.

Väl mött under våra danskvällar önskar 
Styrelsen       2010-08-24


