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Dansens Dag på Amiralen och Wachtmeister 2016
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Flera av Hamboringens  dansgrupper deltog i uppvisningarna, när det var Dansens Dag 
den 29 april.  Man dansade på Karlskronas köpcentrum Amiralen och Wachtmeister. 
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Då är det dags för en ny termin av dans igen. Jag hoppas, att alla har haft en trevlig 
sommar och en skön semester. Vädret kunde kanske varit lite bättre, men det är ju 
som tur är inget vi kan göra något åt.
     Som vanligt har Hamboringen haft sin plats på lövmarknaden och det har sålts 
lotter och serverats kaffe i ståndet som vanligt. Smolk i bägaren är dock att få ihop 
folk till att ställa upp och köra stånd och diverse grejor, samt uppsättandet av lotteri-
ståndet. Damerna som ingått i lövmarknadsgruppen, samt de herrar som hjälpt till i 
år ska ha all kredit för ett gott arbete!
     Ett stort TACK! till alla de grupper, som har varit och dansat uppvisningsdanser 
lite varstans i sommar. Alla utgör en god reklam för vår förening. Ingen nämnd och 
ingen glömd.
     Danserna i Wämöparken har genomförts och det verkar att fungerat bra. Det har 
varit en blandning med dans, till både orkestrar och till CD spelare. Även det, ett 
sätt att marknadsföra oss till allmänheten. Det måste vi bli ännu bättre på.
     Den moderna sektionen har ju haft danserna i Wämö tillsammans med Tipzy 
Dance club och Crazy Stepz och det är inte fel att upprätthålla det samarbetet.
     I skrivandes stund har vi ju dansen på Klaipedaplatsen kvar den 27 augusti 
kl 11.00-13.00 och det tillsammans med de andra dansföreningarna också. Även 
det, ett samarbete och en presentation av vad dansföreningarna har att erbjuda för 
danskurser, det skiljer sig ju lite i utbudet. Vi ska samarbeta inte motarbeta!
     Kurserna rullar på som vanligt tillsammans med våra nybörjarkurser, se informa-
tion på hemsidan www.hamboringen.se.  Nytt för denna termin till mångas glädje, 
är en barngrupp som leds av Ann-Charlotte Heideman och Patrik Andersson och en 
stuffagrupp som leds av Carina Magnusson och Hans Hansson. Den gruppen startar 
lite senare än ordinarie kurser och har lite annat upplägg.
    Vi efterlyser någon, som är intresserad av att jobba som redaktör för tidningen. 
Maud Lexhagen med flera har i flera år skött den sysslan med den äran. Maud har 
aviserat att hon vill trappa ner och vi behöver lite nytt blod. Passa på att få ta del av 
Mauds kundskaper, om att sätta ihop en tidning. 
    En liten påminnelse om höstmötet den 15 oktober klockan 15.00, i Danssmedjan 1.
Hoppas nu, att alla är sugna på att dansa av hjärtans lust och att man har saknat 
dansen, nu över sommaren. Som man brukar säga nu för tiden: Nu kör vi!!

Britt-Marie Samuelsson

Hej alla danssugna 
människor!

Kurs i HJÄRT- och LUNGräddning äger 
rum lördagarna den 8 och 29 oktober.
Varje dag blir det två grupper, en mellan 
10.00-12.00 och en mellan13.00-15.00.
Max 8 – 10 personer per grupp.
Utbildningen är gratis för våra medlem-
mar. 
    Är du intresserad anmäl dig till Bengt 
Pettersson, tel. 0708-293790 senast 
den 20 september.
Anmälan är bindande. 

Kurs i HJÄRT- 
och LUNGräddning

Av tekniska skäl ber vi att ni 
avvaktar med att
betala kursavgiften
till dess att ni får fakturan!
Kassören

Avvakta med
Kursavgiften

Hemsidan

www.hamboringen.se
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med ansvarsområden:

Britt-Marie Samuelsson, ordförande
Carina Magnusson, kassör
Lene Linde, sekreterare
Anna-Rita Johnsson, kursansvarig
Per-Olof Palhagen, kursansvarig
Ann-Charlott Heideman, utbildnings-
ansvarig
Håkan Ivarsson, försäkringsansvarig
Jimmy Larsson, lokal/nyckelansvarig

Suppleanter:
Maud Lexhagen, redaktör 
Ewa Brandrup Wognsen, vice 
ordförande, arkivansvarig
Eva Melkerson, arkivansvarig, 2017
Bengt Pettersson, lotteriansvarig, 2017

Styrelsen

Folkdanslaget inbjuder till upptaktsträff med gillesdans och eventuellt någon folkdans torsdag den 1 september 
kl 18.30-21.00 i sal 2 Danssmedjan. Alla medlemmar välkomna. Medtag kaffekorg. Hälsningar Rune o Sonja

Upptaktsträff för alla medlemmar 1 september!

4 september kör vi igång        
Nytt för i år är ungdomsstuffa (10 – 15 år) samt Stuffa (foxtrot, bugg, gille) för 
vuxna. Dessutom har vi en nybörjarkurs i gammeldans. I övrigt kör vi som vanligt, 
d v s med kurser i bugg, folkdans, seniorbugg, seniordans 60+. gammeldans/gille, 
linedance, squaredance och FAR, Fysisk Aktivitet på Recept.
                            Kolla kursprogrammet eller gå in på hemsidan
                                                  www.hamboringen.se

OBS. Förslag skall lämnas 
före 26 september!
Höstmötet äger rum den 15 oktober 
klockan 15.00. Dansmedjan 1. 
     Om man vill lägga in om förslag 
eller dylikt, dvs motioner, ska dessa 
vara styrelsen tillhanda senast den 
26 september.

Höstmöte
15 oktober

I våras fick gillelaget en inbjudan till en 
uppvisning i Torsås. Det var Bengt Göran 
och Maud, som inbjöd till en släktträff där, 
med ca 90 personer. Att gillelaget fick in-
bjudan berodde på att Bengt Görans kusin 
Garry Gustavsson med indianrötter från 
Canada var på besök. 
   Garry var en av våra kontaktpersoner i 
Thunder Bay och Armstrong, då gillelaget 
dansade i Canada år 2008. Det blev ett kärt 
återseende för många av våra dansare, 
som var med då. 
    Det blev en heldag i Torsås. Garry vis-
ade bilder och berättade om indianernas 
kultur och historia samt om sin barndom 
och uppväxt där, vilken inte var så lätt 
många gånger.

Gillelaget hade sedan en uppvisning 
och därefter var nästa anhalt Olssonska 
gården, där det serverades goda mackor, 
fika och musikunderhållning av Robin 
Lexhagen, en talang på 8 år, som på sin 
gitarr framförde flera populära både rock- 
och poplåtar.
      Och naturligtvis dansade gillegänget 
en vända i gröngräset, bland fikande gäster 
i härligt solgass.
     Ett stort tack till Bengt Göran och 
Maud, för att vi fick chansen att åter träffa 
Garry från Canada.

               Text: Gillelaget/ Bengt o Lisbeth, 
                        Ulla-Britt. 

Uppvisning med Canadastuk 
i Torsås

Det blev ett glatt återseende när gilledansarna träffade Garry Gustafson från Canada 
(tvåa överst fr v) på en släktträff i Torsås i juli månad. Gänget var ju i Canada på 
dansturné för några år sedan.   

Två gånger per termin träffas förening-
ens gilledansgrupper på Danssmedjan 
och Jämjö för gemensam dans. 
Här tider för höstens samdansningar:

Tisdag den 4 oktober 2016
Plats:  Jämjö Folkets Hus
Kl 19.00

Tisdag den 1 november 2016
Plats: Danssmedjan 2
Kl. 19.00 

Samdansning
Gilledans



4  Föreningsaktuellt nr 2 2016

Höjdarkvällar med dans på Wämö

Åtta torsdagskvällar under sommaren, 
har Hamboringens grupper stått för 
dansen i Wämöparken. Sammantaget 
kan konstateras, att alla kvällarna var 
lyckade och uppskattade!
Den 2 juni var det gille/ folkdanssektio-
nen som stod för danskvällen. Före paus 
dansades det till Liina Andersson och Jörg 
Mischke, som spelade en blandning av 
grund- och gilledanser. Efter paus fortsatte 
dansen till musik från CD, där dansledarna 
lotsade dansarna genom de olika gilledan-
serna. 

Ca 70 glada dansare besökte Wämöpar-
ken, denna fina sommarkväll.
     Den 4 augusti var det dags för gille/ 
folkdanssektionen att genomföra ytterliga-
re en danskväll, denna gång till musik av 
Gamla Vis o Spelmansklubben. Det blev 
en blandning av grunddanser, gilledanser 
och polskor under ledning av Rune o Sonja 
Persson. 
     Ca 50 dansare roade sig på dansbanan. 
Glädjande också sällade sig några gästdan-
sare från andra platser och flöt väl in i dan-
sen. Ytterligare ett 15-tal satt och lyssnade 

på musiken, denna kväll i parken. 
Förutom gille och folkdanssektionerna har 
flera dansgrupper i Hamboringen har haft 
ansvar för danskvällarna i Wämöparken.         
Square och Linedance har kört två kvällar 
vardera och den 18 augusti var det final 
med modernt för hela slanten med Ham-
boringens moderna sektion, tillsammans 
med Tipsy Dance Club och Crazy Steps.
 
Text: Bengt Pettersson o Lisbeth Kedjevåg

Finalkväll tillsammans med Tipzy Dance Club 
och Crazy Steps
En sådan trevlig kväll det blev i Wämö-
parken torsdagen den 18 augusti, när 
Hamboringen, Tipzy och Crazy Stepz 
samlades för gemensam dans. Det blev 
en jättefin, danskväll till orkestern 
Olofsson och Wernessons med Angelica, 
som bjöd på perfekt repertoar. 
Kvällen till ära gästades vi av ett par, som 
hade förlagt firandet av sin bröllopsdag 
hos oss i parken. Vilket trevligt initiativ 
att i hemlighet från mannens sida att bjuda 
hustrun på en danskväll. Vi sjöng en liten 
stump för dem och de fick en bukett blom-
mor tillsammans, för att fira ordentligt. 
    Ett hundratal personer var vi, har inte 
hunnit räkna ihop alla, men på ett ungefär.     
     Detta engagemang får vi inte släppa, 
utan tvärtom, vi måste se till att träffas 
mer mellan klubbarna. Vi har ju mycket att 
erbjuda varandra.
     Tack alla för en trevlig kväll!
                Text: Britt-Marie Samuelsson 
                Foto: Inge Isaksson.

Liina Andersson och Jörg Mischke spelade 
en blandning av grund- och gilledanser. 
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Gilledansarna har verkligen svängt sina ”lurviga” 
i sommar
…Dansutbyte i Oskarshamn 
Under Kristi Himmelsfärdshelgen 
samlades ca 250 gilledansare i Oskars-
hamn. Deltagarna kom från olika delar 
av landet, från Gävle i norr till Malmö 
i söder.
    På fredagen var det uppvisning i Flana-
dens köpcenter av bl.a. Västkustdansarna 
och dansgruppen Blandade Fötter. Under 
tre kvällar bjöds det upp till dans till föl-
jande orkestrar: Svante o Co, Eva o Ingvar 
samt Kal- Kagges.
    Under lördagen var det dansutbyte, med 
dansare från åtta föreningar som visade 
nya danser, som alla fick prova på. Birgitta 
Linnersjö från Hamboringen hade gjort 
två danser, som visades upp med hjälp av 
Jörgen, och Bengt o Lisbeth. Den ena var 
Hjärtesnoa och den andra var en schottis
variant, som heter Sista chansen. Några av 

dessa danser, som visades på lördagen.
kommer vi förhoppningsvis, att lära ut i 
våra grupper under hösten.
    Ett stort tack till Jörgen o Britta, för att

de ordnade boende åt oss i Oskarshamn
under de dagar vi var där.

        Text: Bengt o Lisbeth och Birgitta

…Kulturdag i Ronneby 
I Ronneby brunnspark var det kulturdag 
den 21 maj, där invandrare dansade danser 
från sina hemländer. Gillelaget dansade 
några svenska gilledanser och avslutade 
sitt program med Fredsdansen. Kallt som 
attan, men när dansen var igång sken solen 
och hjälpte oss att få värme. Vi fick också 
smaka på stark mat- då blev man svett.

                           Text: Ulla-Britt Karlsson
                           Foto: Inge Isaksson

… Nostalgidag på Wämö
Då årets tema var dans, fick gillelaget 
möjlighet till uppvisning i Wämöparken, 
på Nostalgidagen den 1 juni.
     Vi dansade på dansbanan, där också 
publiken satt och var väldigt nära att få 
oss i knäet. På eftermiddagen drog vi 
samma vals, men då hade vi avancerat, så 
vi var på scenen …de du!

…Midsommarfest i Holmsjö 
Den 20 juni samlades några Hamboringare 
i Bredasjön, detta vackra dansställe. Vi 
dansade, åt, drack och njöt av tillvaron 
och alla var nöjda.

Triss i danser på Midsommarafton
Så var det midsommarafton och då har 
vi gilledansare våra ritualer. 
Lika mycket som det regnade i fjol, lika 
mycket flödade solen i år. 
    Vi började på Ekliden på tröga plattor 
som sög, och saftkannorna gick varma. 
Sen kommer det näst bästa på hela dan, 
kalaset hos Bengt o Lisbeth, det årliga 
(sen 2008) dukade bordet med kallskuret, 
dricka, kaffe med tårta och gemenskap.     
    Nästa ställe var Skönstavik, där den 
gamla dansbanan togs i anspråk. Några 
av camparna letade upp skuggiga ställen 
att sitta på – för det var ju varmt. Nej, nu 
har vi bråttom, en sutt på vattenflaskan 
och iväg till Dragsö. Där var det redan full 
rulle, med dans kring midsommarstången. 
Vi tog oss igenom danserna. och vet du 
vad. … Margaretapolkan har jag knappt 
något minne av! Jag hade både näsdropp 
och hakdropp av svett. Puh!

Det har blivit tradition på midsommarda-
gen att besöka och dansa på äldreboendet 
Elineberg i Rödeby, och så var det i år 
också. Lika hmhm varmt, men bara en 
uppvisning, rena semestern. Efter dansen 
bjöds vi på kaffe och jordgubbstårta. Det 
uppskattade vi väldeliga och den gick åt i 
ett huj. Vi gilledansare älskar jordgubbs-
tårta… 

… Midsommardagen 
Elineberg
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Påsk

Avslutning

Påskdans och klubbdanser med Square
Som sig bör genomförde Squaresek-
tionen sin traditionsenliga påskdans 
annandag påsk 28 mars. 
     I år var det nästan 40 medlemmar, som 
denna eftermiddag hade kommit för att 
dansa några timmar, äta gott och umgås.    
     Som vanligt fick vi instruktioner av vår 
duktiga clubcaller Christer. 

Graduering av sex dansare
I år kunde vi också graduera (examen) 
sex dansare, vilket var extra roligt. 
    Detta var sista klubbdansen våren 2016. 
Därefter har vi haft grillkväll den 17 maj och 
klubbdanser i Wämöparken den 28 juni 
och den 12 juli, där vi också hade gästdan-
sare från andra klubbar. 
   1 oktober väntar vår höstaktivitet.

                     Text o foto: Jan-Åke Hansson

Folkdansarnas sommardanser inleddes 
med Nationaldagsfirande i Wämöparken. 
Det var mycket välbesökt, som vanligt.
     Lövmarknadsdagen var ett gäng 
glada folkdansare i farten, med att löva 
midsommarstången åt Nättraby Hem-
bygdsförening i Amiralitetsparken och 
därefter bära ned den via Borgmästargatan 
till Fisktorget, för vidare färd till Nättraby 
med båten Axel.
     Midsommarafton inleddes med res-
ning av midsommarstången på gräsplanen 
invid Nättrabyån och därefter följde 
dansen i en värme, som jag idag har svårt 
att beskriva. Vattenflaskan användes flitigt 
mellan danserna.
     Färden gick sedan vidare till Wämö-
parkens midsommarfirande och resning 
av midsommarstången, samt därefter 
folkdanslagets uppvisning. Båda platserna 
var mycket välbesökta och dansen rönte 
stor uppskattning.
     Midsommardagen var det dags för sed-
vanligt besök på Jämjö församlingshem 
och vår uppvisning där, i samband med 
utegudstjänsten.
     Efter några veckors välbehövlig vila 
var det dags för traditionellt besök på 
Steneryds slåtterängar, där vi bjöd på 
en stunds dans. Hembygdsföreningens 
ordf. Arne Strand tackade oss hjärtligt, för 

vårt framträdande med orden – ”detta är 
Folkdanslagets rätta miljö.”
     Den 4 augusti var det så dags att 
tillsammans med gillesektionen och 
Gamla Vis och Spelmansklubben, anordna 
dansen i Wämöparken. Det var en vacker 
sommarkväll och vi dansade till härlig 
musik. 
       Den 20 augusti kl 14.00 gästade vi 
Spelmansstämman i Flymens bygde-
gård, där några par från Hamboringens 
f.d.folkliga danslag och några par från 

Gillelaget medverkade med dans och 
klädda i sekelskifteskläder. Även det blev 
en fullträff! Dans för ett femtiotal ivriga 
dansare.
     Den 1 september är det folkdanssek-
tionens uppgift att anordna en upptakts-
träff för Hamboringens medlemmar, i 
Danssmedjan sal 2 kl 18.30. 
Varmt välkomna.

          Text: Sonja o Rune Persson
          Foto: Bengt Pettersson

Folkdanslagets sommaraktiviteter

Ge glädjen en chans 
– bjud upp till dans!



Våravslut
Gilledans 
Jämjö
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Lex Krönika

Men visst blev det den fina vår, som jag önskade i förra numret av Föreningsaktu-
ellt. Och vilken sommar sedan då. Badväder varenda dag. Men inga myggor som tur 
är. Den hetaste dagen av dem alla, då jag skulle skicka några kort, så gick inte det. 
Jag var så matt och uttorkad, att jag inte kunde slicka frimärkena. 
     Men lång tid dessförinnan, i slutet av mars, när suget efter snö och skidåkning 
blev för stort, flög jag till Östersund från Kalmar, via Stockholm Airport Bromma. 
Mycket snabbt och bekvämt och dessbättre billigt och utan att behöva betala träng-
selavgift i Stockholm. Kan någon begripa, att man ska betala för att trängas. Man 
borde tvärtom, bli berättigad till skadestånd. 
     Det påminner mig om, att jag vid flera tillfällen överlevt vinterutbildning i 
Trängslet. Det ligger nära Älvdalen. Vet ni inte vad Älvdalen ligger så kan jag med-
dela, att därifrån kommer dansbandet Larz-Kristerz. I varje fall, var där minsann 
ingen ”trängsel”. En person - max, men flera björnar per kvadratkilometer och 35 
grader kallt. Skönt med kamin i tältet.
     Till något helt annat. När jag var i skolåldern, var allt möjligt. Exempelvis, kom 
vi på att skållkaret, som användes när julgrisen slaktades, även kunde tjäna som båt. 
Sagt och gjort vi sjösatte i en som vi tyckte ansenlig vattensamling, som benämn-
des ”hallakar”och gav oss ut på vår första seglats. Utan navigeringsutrustning och 
endast med hjälp av klappträ som paddel, lyckades vi nå andra stranden. Vi hade då 
tillryggalagt en hundradels distansminut, eller om man så vill en tiondels kabellängd. 
En distansminut =nautisk mil är 1852 m och en kabellängd är 182,5 m. Så det blev 
ingen lång sjötur men vi hade modernt uttryckt “flow.”
    När jag fyllde 60 år, blev jag bjuden på ett fallskärmshopp, ett så kallat tandem-
hopp. Jag samlade mod och utförde hoppet över Everöds flygfält, numera Kristian-
stad Airport, och från 4000 meters höjd. Helt underbart, att efter enerverande långt 
fritt fall, ”komma ner på jorden” igen, helskinnad. Numera, 14 år senare, har jag 
återgått till att ”hoppa hage”. 
     Ånyo något helt annat. Den råbarkade rallarbasen frågade bryskt en nyanställd 
ung man, om han hade hår på bröstet. Jodå, jag har ett, och en hårsmån från två, blev 
svaret.
     Det har sina sidor att ha två boställen. Smöret är t ex inte alltid där brödet finns. 
Men ett är då säkert, på hemmanet ”ranchen” har jag nära till jobbet.
     För övrigt vill jag förtälja, att jag guidat min vän och släkting Ojibway-indianen 
Garry, från White Sand first Nation, Ontario Canada, under en underbar sommar-
månad, vilket inneburit besök av många intressanta platser och mängder med fina 
upplevelser. En höjdpunkt var, när Gary fick träffa gilledansarna, som ju en gång 
gästat honom i Canada. Det mina vänner, har varit något helt annat, än när jag som 
barn lekte ”indianer och vita.” 
     Senaste händelse där” fenomenet” och min vandringskamrat agerade, tilldrog sig 
”after a hard day work” på ranchen. Hon sade sig ha hört en ovanlig fågelsång. Hon 
beskrev den ljudligt, som ett tut-tut-tut. Efter vilt slående i alla fågelböcker, som vi 
har i vår ägo, blev vi överens om, att det nog var en brandbil hon hade hört.
     Låtom oss bedja om en snörik vinter, för jag har införskaffat en snöslunga, så 
det så.
Mot nya djärva mål, hälsar Bengt-G Lex

Det ena efter det andra
Detta året var Hamboringen på Wacht-
meister och Amiralen och hade uppvisning 
på Dansens Dag.
Se bilder på förstasidan.
     Kl 13 började det att dansas på Wacht-
meister. Ordförande Britt-Marie infor-
merade om att vi firade internationella 
Dansens Dag. En presentation följde om 
alla våra dansdicipliner.
     Vi som dansade på Wachtmeister var 
bugg senior, gille och line senior. Många 
stannade upp och tittade, många satt också 
i cafèet med sin fika. De som tittade tyck-
tes uppskatta dansen.
       Kl 17.30 fortsatte vi att dansa på Ami-
ralen. Där var även Squaredansarna med. 
Även där blev uppvisningen uppskattad.
     Med jämna mellanrum informerade 
ordförande Britt-Marie om Dansens Dag 
och även om våra kommande kurser till 
hösten.

                 Text: Ann-Charlotte Heideman

Vi slår ett 
slag för 
dansen på 
DANSENS DAG

Då har vi haft terminsavslutning i 
tisdagsgruppen på Jämjö! Det dansades 
och tjoades hej vilt! I pausen hade vi 
smörgåstårta från Smedjegatans smör-
gåsbutik, jättegod. Rekommenderas på 
det varmaste, Pelle och Majsan bjöd 
på Ottoglass till kaffet och det tackar 
vi för, också den god. Jag och Birgitta 
fick ett presentkort som vi kan utnyttja 
på restaurang Michelangelo. Suveränt!!
     Nu får vi vänta till hösten med att 
börja en ny danstermin.
     Tack alla våra underbara dansare för 
vårterminen!!
     Och välkomna till hösten!

                   Britt-Marie Samuelsson        
                   och 
                   Birgitta Linnersjö

Vi tackar Åke Samuelsson, som har 
varit medlem i styrelsen i flera år och 
som nu avgår. Åke har speciellt haft till 
uppgift att vara ansvarig för lokalerna.  
     Åke avtackades för sina fina insat-
ser vid årsmötet.

Tack Åke!
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Squaredansarna hade i år sina två sommar-
danser i vackra Wämöparken den 28 juni 
och 12 juli. 
     Vi hade som vanligt tur med vädret, 
vilket bidrog till den goda stämningen.       
     Båda danserna lockade ett 40-tal 
dansare från egna klubben, men hade som 
tidigare år även dansare/gäster från andra 
klubbar. Ett mycket lyckat arrangemang, 
som vi nu efter tredje året i rad hoppas 
kunna räkna in som en tradition.      
     Vill också framföra ett stort tack till vår 
eminente caller Christer som alltid gör ett 
strålande jobb.     

                     Text o foto Jan-Åke Hansson

Sommardans med square

Folkdansarna dansade på spelmansstämma
Spelmansstämma är något speciellt, vill 
jag påstå. Spelmän samlas i olika grup-
per och framför spontant sina låtar, och 
musiken strömmar ut över spelplatsen från 
alla håll och kanter. Det är spelglädje på 
högsta nivå.  
     På spelmansstämman i Flymen lörda-
gen den 20 augusti hade även engagerats
Hamboringens folkdanslag, som i sin 
tur förstärkt sin grupp med dansare som 
tidigare dansat folklig dans samt ett par 
gilledansare. 
     Av tradition ska det dansas Folkliga 
danser på denna spelmansstämma. Dessa 
danser ingår numera inte i Hamboringens 
kursutbud, men under ledning av de ruti-
nerade folkdansledarna Rune och Sonja 
Persson, presenterade gruppen en perfekt 
uppvisning i just Folkliga danser inför en 
uppskattande publik. 

                       Text: Maud Lexhagen
                       Foto: Bengt Pettersson

Squaredansarnas årliga grillkväll ägde rum 
den 17 maj hemma hos Jan o Ann-Kristin 
Hammar.
     Som brukligt är, startade vi med tips-
runda med nog så kluriga frågor.
     Sedan tändes grillarna och snart var det 
kö för att åtnjuta medhavd matsäck.
     Borden var dukade under tak, eftersom 
vädrets makter inte var att lita på.
     Kvällen blev kall och efter ett par 
givande timmar var det dags att vända 
hemåt.
                      Text: Ingegerd Andersson
                      Foto: Jan-Åke Hansson

Squaredansarnas årliga grillkväll


