
 

KLUBBNYTT NOVEMBER 2022 

 

Hösten är årets sista, ljuvliga leende! 

 

 

Tänk vad tiden går fort ändå. Nyss var det sommar och nu är det höst. På många sett en 

härlig årstid med skörd, svampplock och friska vindar. Att squaredanskurserna börjar är ju 

verkligen en ljusglimt dessutom.  

I september hade vi öppet hus där vi lyckades fånga in några nya dansare så att vi fick till 

en liten fin nybörjargrupp. Vi hade förstås önskat att de var flera men med hjälp av ett 

antal ”Änglar” så funkar kursen utomordentligt. Sven och Hedda kompletterar varandra 

mycket bra och eleverna är läraktiga.  

 

I september hade vi också besök av ”Triple Boys” (Hedda, Mathias och Krister) förstärkta 

med Neil Whiston. Det blev en toppendans med rekordmånga deltagare från när och 

fjärran. Väldigt kul.  



 

Kurserna har flutit på bra under terminen. Tillräckligt med dansare i alla grupper (nåja, 

något få i nån) och trevlig stämning. Vid två tillfällen har vi haft ”Callerfall”. Även Callers 

kan faktiskt bli sjuka trots att de annars är sådana hjältar. Ena tillfället löste vi problemet 

med att slå ihop grupperna och dansa varannan tip. Vid det andra tillfället fanns ingen 

vikarie att tillgå så vi tvingades att ställa in      

Hoppas alla får länken till Squareinfo! Det är lite struligt och vissa får den tyvärr aldrig.  

Om man gärna vill återgå till fysisk tidning kan man få den mot ett tillägg på 32 kronor per 

år. Anmäl till styrelsen i så fall. 

Nu ser vi fram emot årets julfest. 20 november klockan 11. Missa inte att 

anmäla dig till den. Går av stapeln i Rotebro och vi äter (inte julmat) inne på 

krogen bredvid. Som vanligt blir det dans och kanske en eller annan 

överraskning. 

PREMIERAD DENNA GÅNG 

Toivo Röjder för sitt ständigt fina humör och hjälpsamhet med alla bord och 

stolar. 

  

Fin höst önskar vi i styrelsen 

 

      


