
 

Informationsblad för Huddinge Square Swingers

1/19 
Jan 

God fortsättning på 2019 



2   

Ordföranden 
har ordet 

Vi som gör husq-bladet: 
Redaktion   Anders Holmlund 
           anders1holmlund@gmail.com 

Layout:       Nic Ljungqvist, tel 711 1256 
  nic.ljungqvist@live.se 

Klubbens 
hemsida: www.husq.se 
e-post: info@husq.se 
 
Medlemsavgift för 2019 är 150 kr 
plusgiro:  102 05 37-5 

Hej alla Husq:are, 
 
 Först av allt vill vi i styrelsen 
önska er alla en god fortsättning på 
det nya året 2019. Hoppas att ni har 
haft en trevlig jul med era närmsta.  
Och så det där med all julmat som 
blev över efter juldagarna! Själv la-
gade jag betydligt mindre mat än nor-
malt och på annandagen var allt slut. 
Riktigt skönt. Och vad ger man i jul-
klapp till barn och barnbarn som le-
ver sina liv på nätet och vad ger man 
till en senior ”som har allt” – jo det 
blir dataspel och upplevelser.  
Så tycks det bli nu för tiden – de 
hårda klapparna och de nystickade 
raggsockorna tillhör dåtiden. 
Det bästa av allt är i alla fall att ”det 
har vänt” och att ljuset är på väg till-
baka. Varje dag blir dagsljuset ett an-
tal minuter längre och om 5 månader 
är det åter ljumma och ljusa sommar-
kvällar – oj vad tiden går fort.  
Visst hade vi en trevlig höst. Många 
deltog i våra kurser och våra klubb-
danser var välbesökta – upp till 9 

squarer på några av dem. Det uppskat-
tar vi som planerar dem och jag tror 
också att de callers som kom blev 
mycket glada att se fulla golv där man 
fick trängas för att vara med.  
Slutligen vår traditionella julfest med 
mat, vin och upptåg under Ewa H’s 
ledning.  
Det är i alla fall något visst att vara 
med i ”våran Husq”. 
Under våren väntar mycket som vi 
brukar ha.  
Det blir Årsmöte i februari.  
Vi har också planerat in 3 klubbdanser 
på ABF som jag hoppas ska bli välbe-
sökta och så har vi förstås Graduation.  
Som jag skrivit tidigare blir april en 
hektisk månad med, förutom graduat-
ion, klubbresan till Ånnaboda (det är 
10-årsjubileum i år) och Convention i 
Örebro.  
Vi avslutar vårterminen i maj med vår-
festen och Pick-nickdansen. 
Våren har ett stort utbud och som jag 
hoppas passar alla och trevligt ska det 
bli. 
 
Robert 
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Robert Ervenius 
robert@ervenius.nu 

Ordförande 070-870 2418 

Jane Löfgren 
lofgren1@comhem.se 

Kassör 08-642 7024 
073-801 7024 

Eva Clasberg 
evaclasberg@hotmail.com 

Sekreterare 08-746 9493 
070-546 9573 

Ginger Holger 
rolf-ginger@telia.com 

Dansansvarig 070-591 7078 

Doris Roos 
doris.m.roos@gmail.com 

Ledamot 070-531 2064 

Louise Engqvist 
loen48@hotmail.com 

Ledamot 072-155 6020 

Rolf Holger 
rolf-ginger@telia.com 

Kursansvarig 070-897 2536 

Elisabeth Holmlund 
elisabeth1holmlund@gmal.com 

Ledamot 070-692 2627 

Anders Holmlund 
anders1holmlund@gmail.com 

Ledamot & redaktör 070-692 0076 

HUSQ:s styrelse 2018 

info@husq.se 
www.husq.se 

Årsmöte 
Fredag 22 februari kl 12.30 -16.00 

Medlemsavgiften. 
Medlemsavgiften för 2019 är 150 kr. 

Skall vara inbetalt på klubbens plusgirokonto 102 05 37-5 senast 31 januari 2019 
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Julfesten 2018 
Det var ett sorl så man knappt kunde 
göra sig hörd. Det var dofter från 
glöggmuggar. Det var glada och för-
väntansfulla människor som samlats i 
foajen på ABF. Det var med andra ord 
dags för Husq traditionella julfest med 
mat, vin, underhållning och squa-
redans.  

Inne i Blå salen väntade fyra 
vackert dukade långbord och 
en scen pyntad med julklapp-
spaket, smällkarameller och 
små jultomtar och där skulle 
120 personer slå sig ner för att 
äta varsin god jul-landgång. 
Vin i karaffer och alkoholfri öl 

serverades och vid varje plats fanns 
dessutom en liten julklapp. Stämning-
en var hög och alla lät sig väl smaka. 

I ”glasburen” samlades revygänget. 
Under Ewa Hjelms ledning gjorde 
Husq’s eget luciatåg sig redo. Det 
skulle bli Lucia-disco!  
När maten var uppäten gjorde luciatå-
get en bejublad entre´ med Ginger i 
spetsen som Lucia, följd av tärnor, 

stjärngosse, tomtar, pepparkaksgubbe, 
sockerbagare och snögubbe. Alla på 
festen hade i sin hand häftet med sång-
erna som vi skulle sjunga. Vi minns 
dem alla från vår skoltids sångbok – 
Nu ska vi sjunga. Där var ”Staffan var 
en stalledräng”. Där var ”Tre peppar-
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kaksgubbar” där Sven och Calle fick 
hoppa in tillsammans med Lennart Ol-
hans. Där var ”En sockerbagare” och 
”Hej tomtegubbar”. Det hela avsluta-
des med litet disco så att alla fick vara 
med och fick röra på sig.  
Efter underhållningen var det dags för 
lotteridragningen. Vinflaskor, kaffepa-
ket, chokladaskar, blommor, dansbil-
jetter och stora korgen fann sina vin-
nare. Det hela avslutades med kaffe 
och toscakaka.  
240 hjälpsamma händer gjorde att av-
dukningen och bortplockandet av bord 
och stolar gick snabbt och smidigt. 
Många gick hem och många stannade 
för att dansa till Sven fram till 18.00. 
Att det var en mycket trevlig fest tror 
jag alla tyckte och vi önskade 

varandra en God Jul  
och  
Ett Gott Nytt År. 
 
Robert 
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Nu är det dags att boka in 2019 års klubbresa och denna gång är det  
10-års jubileum. Datum för resan är fredagen den12 april tom söndagen den 14 
april. Vi har även detta år valt att åka till Ånnaboda Storstenshöjden  utanför 
Örebro. 
  
Vi har även i år valt att behålla upplägget med två bussar  -  en från stan, City-
terminalen och en från Huddinge station. Avresetid 13.00 från Cityterminalen 
och 13.30 från Huddinge. Återresa 15.00 från Ånnaboda.  
  
När det gäller logi finns det enkelrum, dubbelrum och stugor. Till stugorna skall 
eget sänglinne medtagas och slutstädning skall göras. Alla hotellrummen har 
egen toalett och dusch - och naturligtvis även stugorna.  
  
Följande måltider ingår: Fredag: middag vid 18-tiden Lördag: frukost, lunch, 
middag och vickning Söndag: frukost, lunch och eftermiddagskaffe.  
  
Och så skall vi naturligtvis dansa! Vi har även i år två callers, Sven Andréason 
och Svante Jordeskog. Detta innebär att vi kommer att dansa i två salar.   
Roligt skall det bli och mycket dans skall det vara!  
  
Kostnad per person (logi, mat, buss och dans) blir: Enkelrum:  2 900:- Dubbel-
rum:  2 700:- Stuga:  2 400:-  
  
Anmälningsavgiften är 500 kronor och den skall betalas senast 31 januari till 
klubbens plusgirokonto 102 05 37-5. Ange vid betalning att det gäller klubbre-
san. Och glöm inte att skriva namn. Slutbetalning senast 31 mars.  
  
Listor med intresseanmälningar kommer att finnas hos kursvärdarna . Utebliven 
betalning av anmälningsavgiften den 31 januari innebär att intresseanmälan upp-
hör  
  
Har du frågor, så är du mycket välkommen att höra av dig till mig.  
  
Elisabeth Holmlund  0706922627  
mail: elisabeth1holmlund@gmail.com 
 
Hjärtligt Välkomna 

Klubbresan till Ånnaboda Storstenshöjden 12 april 

mailto:elisabeth1holmlund@gmail.com
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2019 
  

Medlemmar i Huddinge Square Swingers kallas härmed till ordinarie årsmöte. 
Plats:  Blå Salen i ABF-huset, Kommunalvägen 26 i Huddinge. 
Datum: Fredagen den 22 februari 2019.  

Tid: 12.30 
  

Alla klubbmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmötet. 
Mötet avslutas med kaffe och dans. Janne Wiklund är vår caller. 
  

Dagordning: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt (senast 14 dagar före årsmötet) 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Fastställande av medlemsavgift 2020 

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019 

11. Val av 

• ordförande för en tid av ett år 

• ledamöter för en tid av två år 

• två revisorer för en tid av ett år 

• en revisorssuppleant för en tid av ett år 

• tre ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande, för en tid av ett 

år 

12. Behandling av förslag väckta av styrelsen eller genom till denna stadgeenligt ingiven mot-

ion   

13. Val av representant till Convention 2019 utses av styrelsen 

14. Övriga frågor 

15.  Mötets avslutande 

Vänligen notera att eventuella motioner enligt punkt 7 i stadgarna skall skriftligen inges till sty-

relsen senast den 1 februari 2019. 
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Tisdagar  Caller:  Calle Brunér (fm) och Sven Andréason (em) 
Kursstart :  tisdag 15 januari  Kursslut: 9 april 
Kurs  1 09.30 - 11.15  P  termin 2 
          2 11.20 - 13.05  MS  dansträning 
          3 13.20 - 15.05  B  Basic termin 4 
          4 15.10 - 16.55  B     Basic term 2 
 
Torsdagar  Caller: Sven Andréason 
Kursstart:  torsdag 17 januari.  Kursslut: 11 april 
                                           
Kurs  5 09.30 - 11.15  A2   dansträning   
         6 11.20 - 13.05  A1   dansträning 
         7 13.35 - 15.20  P  dansträning 
 8 15.25 - 17.10  A1  termin 2 
 

Våra kurser våren 2019 

Kurs1 Maureen Eidem 08-711 5712 
 
Kurs2: Doris Roos               070-531 2064 
 
Kurs 3: Ann-Christin Johansson  
                                               073 825 15 02  
             Gunilla Larsson         070-482 0789 
 
Kurs 4: Ginger Holger      070-591 7078 
  

Kurs 5: Ingegerd Ervenius  08-774 3037 
 
Kurs 6: Lis Olvesten 08-774 5019 
  
Kurs 7: Eva Ahnström           08-746 6714 
 Monica Schenk         08-94 99 26   
  
Kurs 8:  Irene Sabel                070-458 0947 
 Britt Wadén Sabel     070-957 6422  
  

Våra kursvärdar våren 2019 

Terminen omfattar 13 kursdagar        
Terminsavgift 500kr  Extrakurser 175 kr(endast en avgift även för flera extrakurser) 
Kursavgiften skall vara betald 31 januari 2019 till plusgiro 102 05 37-5. 
 OBS!!! Glöm inte att skriva namn & kursnummer. 

Graduering  
5 april kl 13:00 - 16:00 

Endast graduerade medlemmar 
Caller Robert Milestad 
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I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen 
18 januari 
13:00-16:00 

Januaridans 
B M B P 

Rojne 
Eriksson 

 

ABF  
Kommunalvä-
gen 26 
Huddinge 

 
I samarbete med 

Fredagen 
8 februari 
13:00-16:00 

Februari-
dans 
B24 B 

Lasse 
Rawet 

 

ABF  
Kommunal- 
vägen 26 
Huddinge 

 
I samarbete med 

Fredagen 
8 mars 
13:00-16:00 

Marsdans 
B M 

Micke 
Gerkman 

 

ABF  
Kommunal- 
vägen 26 
Huddinge 

 
I samarbete med 

Fredagen 
10 maj 
13:30-18:00 

Vårfest 
Endast  
medlemmar 
Bg - P 

Calle  
Brunér 

 

ABF  
Kommunal- 
vägen 26 
Huddinge 

 
I samarbete med 

Onsdagen 
22 maj 
13:00-16:00 

Picknickdans 
Bg M Bg P 

Sven 
Andreason 

 
Stortopsparken  
Trångsund 

 
 

Kontaktperson: Ginger Holger 070-591 7078 

Huddinge Square Swingers inbjuder till dans  

våren 2019 

2019     HUSQ   2019 
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Inträde 80 kr 
Kaffe med bulle 20 kr 

Kontaktperson: Ginger Holger 070-591 7078 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen den 18 januari 2019 
kl 13.00 – 16.00 

B M P 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Caller: 
Rojne Eriksson 
B M B P 
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Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 

Inträde 80 kr 
Kaffe med bulle 20 kr 

Kontaktperson: Ginger Holger 070-591 7078 

Fredagen 8 februari 2019 
kl 13.00 – 16.00 

B24 B 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Caller: 
Lasse Rawet 

B24 B 
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Inträde 80kr 
Kaffe med bulle 20kr 

Kontaktperson: Ginger Holger 070-591 7078 

Caller: 
Micke Gerkman 

Fredagen den 8 mars 2019 
kl 13.00 – 16.00 

B M 
ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 


