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Hej alla glada polskedansare!
Julen närmar sig med stormsteg och höstens dansprogram är snart ”genomdansat”. 
Vi har haft ännu en härlig danshöst med duktiga instruktörer och spelmän och många 
deltagare. Det är bara att glädja sig åt att det är så goda tider för föreningen. I det 
läget gäller det att inte slå sig till ro vilket ni ser resultat av i vårens program. Ännu en 
gång har vi med gemensamma krafter fått ihop ett program med både ”gamla godingar” 
och några nyheter som vi hoppas ska falla er på läppen. Tack alla som har kommit med 
tips och önskemål!  Ett särskilt tack till Åke som oförtröttligt fått programpusslet att 
gå ihop i slutändan.
Som vanligt vill vi ha hjälp att sprida programmet. Det finns att hämta på vår hemsida. 
Vidare ligger färdigtryckta exemplar framme på torsdagskvällarna och finns att hämta 
på Skeppis (Folkmusikhuset). 

Kerstins dansfest
I skrivandets stund har vi just avnjutit Kerstins dansfest, en uppföljare till Kerstins 
dansdygn som genomfördes för några år sedan som en hyllning till Kerstin Askö och 
hennes insatser för folklig dans och musik. Kerstin var hedersmedlem i polskedansarna 
och avled år 2004 i cancer. Mer om henne kan du läsa i bilaga 1.
Kerstin dansfest blev en härlig tillställning med kursverksamhet under dagen och sex 
timmars dans under kvällen till tre olika spelmansgrupper. Vidare bjöds det på förtäring 
av bästa slag i fiket.
Arrangemanget av Kerstins dansfest var ett samarbete mellan Polskedansarna, 
Föreningen Skeppsholmsgården och  RfoD. 
Tack alla som på olika sätt har bidragit till att göra det hela så lyckat!

Ann Hoffmans dansfest
Fredagen den 1 oktober bjöd Ann in alla hågade polskedansare till att fira hennes 
födelsedag med en hejdundrande danskväll på ABF-huset i Huddinge. God mat, fin musik, 
bra dansgolv och trevlig samvaro, vad kan man mer önska?
Vi bugar och tackar för initiativet .

Min bästa tid.
Vi gratulerar Monica Söderberg  som har släppt en  skiva, ”Min bästa tid”,  med 
underbara Olle Adolphsontolkningar. Monica har samlat en skara fantastiska musiker 
runt sig, inte minst gästsångaren Christer Sand.  Några av oss i föreningen hade glädjen 
att uppleva det hela live vid skivsläppet. Skivan rekommenderas varmt, varför inte ge 
bort några i julklapp? 

Motioner inför årsmötet 2011.  
Den som har eventuella motioner till kommande årsmöte  10:e februari 2011, ska enligt 
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stadgarna lämna dem till styrelsen före årsskiftet.

Årsavgiften.
Även i år behåller vi våra avgifter oförändrade. Kassören Anders vill påminna er alla om 
att betala årsavgiften, 250 kr, före den sista februari för att underlätta uppföljningen. 
Årsavgiften betalas in på bifogade inbetalningskort till postgiro 47 39 32- 2. Glöm inte 
att skriva ditt namn på talongen!

Medlemmar.
Föreningen Polskedansarna har nu vid årsskiftet 97 betalande medlemmar.
Det är många nya som har börjat komma regelbundet men ännu inte är medlemmar i 
föreningen. Ni är hjärtligt välkomna som medlemmar, det lönar sig i längden.
Medlemsregister bifogas.

E-post.
Det är enkelt och snabbt att göra utskick via e-post. Skicka din e-adress till 
Bosse.Rydh@swipnet.se, så får du program och allt. Bonus är att du får fortlöpande aktuell 
information. Det går utmärkt att skicka önskemål också.

www.Polskedansarna.se.
Vi hoppas att ni som så kan håller er uppdaterade via vår eminenta hemsida där ni bl.a. 
får evenemangstips och kan se bilder från våra danskvällar. Tack Lars-Erik för allt jobb!

      God Jul och Gott Nytt År ! 
           önska r Styrelsen

mailto:Bosse.Rydh@swipnet.se
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Kerstin Askö, eldsjäl och hängiven polskedansare
Kerstin Askö har avlidit 73 år gammal. Hennes närmaste är dottern Sylvie med familj och
syskon med familjer.
“Tag gärna med instrument och dansskor” – texten i begravningsannonsen (DN 1 augusti
2004) kanske fick ett eller annat ögonbryn att höjas men för Kerstins vänner är formuleringen
inte särskilt konstig. Sedan Kerstin avslutade sitt yrkesliv 1990 har hon ägnat mycket av sin
tid åt dans och folkmusik.
Att hon under en lång rad år kämpade mot en ögonsjukdom som hann göra henne nära nog
blind hindrade inte Kerstin från att utöva sina favoritintressen. Dansen och barnbarnen var det
hon brann för när lungcancern tog över.
Kerstin föddes i Hudiksvall den 25 december 1930 och växte upp på Lidingö. 1952–1962
bodde hon i USA och hann med jobb, äktenskap, dans och dansutlärning innan hon återvände
till Sverige.
Dottern Sylvie föddes 1964 och Kerstin var hemmafru i några år. Kurser i jazzbalett på
Balettakademin höll dansintresset vid liv. 1972 började hon på Socialhögskolan i Stockholm
och arbetade efter examen bland annat som socialassistent, skolkurator i Tyresö, på
upptagningshem i Hökarängen och Sköndal.
1980 tog polskorna på allvar plats i Kerstins liv. Efter ett antal kurser på Mälarsalen blev hon
en av initiativtagarna till att föreningen Polskedansarna i Stockholm bildades 1982. Eldsjäl
med många uppgifter i styrelsen – som programläggare månade hon särskilt om goda
spelmän. Hängiven deltagare i stort sett varenda torsdagskväll sedan starten och
hedersmedlem sedan 1990.
I början av 1980-talet kom hon också i kontakt med Föreningen Folkmusikhuset på
Skeppsholmsgården och har mer än någon kommit att bli föreningens syfte personifierat; att
sprida folklig dans, musik och sång. Hon har varit aktiv i styrelse och arbetsgrupper, som
dansinstruktör och kursarrangör.
Kerstin har delat med sig av sin dansglädje till unga och gamla. Själv beskrev hon sig vid ett
tillfälle som en “allvarsglad, ljusälskande dansgalning”.
Att vi är så många som sörjer nu och saknar Kerstin så mycket beror nog allramest på hennes
ovanligt stora och varma hjärta. Hon hade förmågan att vara en verklig vän.
I en tidningsintervju för några år sedan fick Kerstin frågan: Vad är viktigast i livet?
Hon svarade:
– Att öppet ta emot varje dag...att glädjas åt livet!
Men om dagen bjuder på smärta och sorg?
– Då ska man gråta och dansa!

BEBS VON REYBEKIEL
Kerstins vän
ordförande i Föreningen Polskedansarna

 Kerstin Askö 1930–2004. Foto: Anna Kalla


