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I  kören En Glad Ton sjunger vi med emfas  VÅR BÄSTA TID ÄR NU och 

VILKEN UNDERBAR VÄRLD. 

 

Denna sommar har inte bjudit på mycket sol men väl desto mera moln och 

regn. Jag har haft glädjen att uppleva sommarens sju soliga dagar i de trakter 

av Sverige som jag är mest förtjust i, Dalarna och Skåne. Fyra varma soliga 

dagar och Musik vid Siljan,  där fås och ges livskraft! 

 

Men alla andra gråa dagar har också dämpats av krig, katastrof och oro. Me-

dan vi sjunger vilken underbar värld, flyr människor i tusental pga krig, gre-

kerna har en statsskuld som är oförståelig. Och nu har även turkar och kurder 

hamnat på kollisionskurs, igen! Man kan inte låta bli att påverkas och undra, 

vad ska det bli av detta? 

 

Ändå rinner nya sånger upp i huvudet – tänk bara – ”Vad vore livet Rosema-

rie förutan sång och dans”? Och leendet återkommer, trots allt elände är nog 

vår bästa tid nu, nu, nu. Den blir nog aldrig bättre 

 

 

 

Det är dags för dans och sång och nya möten och möten med dansvänner och 

sångvänner och gamla vänner och blivande vänner. Det är dags för de var-

dagliga rutinerna då vädret spelar mindre roll men alla möten är viktiga. 

 

Jag längtar efter vardagen, rutinerna och mötena. 

Det ska bli härligt att få dansa igen! 

Berit 
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  ewawerin@hotmail.com 

  Berit Westergren, tel 740 0806 
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Hoppas att du haft en bra sommar! 

Med mycket dans eller totalt utan el-

ler lite grand. Viktigaste är ju trots allt 

att man mår bra och njuter av livet på 

bästa sätt. 

   Själv har jag precis kommit hem 

från Polen med nio dagars squaredans 

i Gdansk och därefter bussutfärd till 

Warszawa. Några av er förstår säkert 

att det handlar om Hannas och Lasses 

fantastiska resa. Och inte bara att vi 

mådde som prinsar, vi förkovrade oss 

i squaredans också. Workshops på da-

gen och gemensam kvällsdans till 

otroligt skickliga  -  och trevliga  -  

callers. Mer om detta i nästa nummer. 

   I början av juni fick jag ett tråkigt 

meddelande. Roland sa upp sig som 

kurscaller hos oss fr o m hösten. Jag 

förstår att han behöver ta det lugnare; 

han har otroligt många kurser varje 

vecka. Och jag tycker att han tagit ett 

bra beslut; hälsan måste komma först. 

    Vi har lyckats få två duktiga callers 

att ta över tisdagskurserna. På förmid-

dagarna välkomnar vi Callé Brunér 

och eftermiddagarna är Svens. Sven 

har också, som tidigare, torsdagskur-

serna. Jag är fullständigt övertygad om 

att vi kommer att få en mycket bra 

kurshöst! 

   Förutom att jag varit i Polen har vi 

hunnit med två kortare segelturer. Vil-

ken avkoppling! Även om britsarna 

inte borde inbjuda till god sömn, så 

gör de det. Jag sover som klubbad, t o 

m när det haglar och åskar. Vi skall 

försöka komma ut på ännu en segling 

innan höstens allvar börjar. 

   Och det är inte långt kvar tills vi kör 

igång igen. Fredagen den 4 sept har vi 

vår kickoff-dans och veckan därpå 

börjar torsdagskurserna. Tisdagen den 

15 sept, då tisdagskurserna startar, 

hoppas vi att se riktigt många nya 

squaredansare. Du har väl inte glömt 

att försöka få med vänner, bekantar, 

okända osv till nybörjarkursen? 

 

Jag ser fram mot att få träffa er alla 

snart! 

 
Vänskap är en blomma som kräver flitig 
vattning 

ewa 
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Våra graduanter våren 2015 

Från vänster 

Lillemor Blank-Kawazaki, Kazuhiko Kawazaki, Anna Willhelmsson,  
Heléne Andersson, Eva Björnsson, Mona Weber, Eva Ariander,  
Louise Engqvist, Iréne Sabel, Britt Wadén Sabel, Christer Sjöholm,  
Mats Almqvist, Gunnel Ljunggren, Kerstin Granath, Karl- Gustav Kraft, 
Karin Andersson. 

Ewa Werin 

ewawerin@hotmail.com 

Ordförande 08-711 1256 

070-497 4313 

Jane Löfgren 

lofgren1@comhem.se 

Kassör 08-642 7024 

073-801 7024 

Helene Andersson 

heleneason@live.se 

Ledamot 073-527 1152 

Eva Clasberg 

evaclasberg@hotmail.com 

Sekreterare 08-746 9493 

070-546 9573 

Kersti Möller 

kerstimoller@hotmail.com 

Dansansvarig 08-604 8958 

073-800 4624 

Nic Ljungqvist 

nic@aquamer.se 

Webbmaster 

Husqbladet 

070-722 9192 

08-711 1256 

Anita Rubin-Sundberg 

anitarubinsundberg@tele2.se 

Ansvarig uppvisn.- 

danser 

08-774 7750 

070-743 2978 

Louise Engqvist 

loen48@hotmail.com 

Ledamot 072-155 6020 

Inger Arvhammar 

inger.arvhammar@gmail.com 

Kursansvarig 070-781 1720 

Husq´s styrelse 2015 
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Aprildansen 

Den 10 April var det dags för square-

dans i ABF i Huddinge på nivåerna B 

M B P med Caller Robert Milestad 

och mitt första uppdrag som dansvärd. 

Fram med manualen "dansvärd" och 

så begav jag mig av till lokalen där jag 

tillsammans med Inger, som också 

skulle vara dansvärd träffades.  

Ner i källaren och hämtade vattendun-

karna och plastmuggar och 

"dansband" till alla kvinnliga vänster-

dansare och så började vi ställa iord-

ning borden för detta och till entréav-

giften. 

Strax efter Kl.12 anlände de första 

dansarna och sedan kom det många, 

många fler = ca 90 stycken. 

Oj oj , det måste beställas mer kaffe 

och bullar ( detta ordnar Ewa ) 

75:-  för entrén och 25:- för fikat och 

sedan en signatur på dansbiljetter för 

de som ville detta. 

Ewa vår förenings ordförande hälsade 

alla välkomna till denna dans och så 

var dansen igång. 

Välfyllt golv med många squarer. 

Även jag fick dansa, vilket behövdes 

för att finslipa alla turer inför gradue-

ring den 17/4  ( Hmmmmmm ). 

Inför fikapausen fattas det kaffemug-

gar , så ner för trappan för att hämta 

flera och så blev det en liten paus för 

att vila benen lite. 

Dansen fortsatte och många stannade 

kvar till sista dansen. Åh på ett kick så 

var eftermiddagsdansen över. 

Men oj vad var det som hände ? Jo, en 

mycket trevlig eftermiddag med 

MÅNGA danssugna som hade tagit 

sig till ABF-lokalen i Huddinge denna 

kyliga vårdag. 

Heléne Andersson ( en stolt nygradu-

erad square-dansare ) 
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Huddinge 3 juni 2015 

 

Åter hemma igen efter en trevlig ut-

flykt till Picknickdansen i Stor-

torpsparken. 

 

Klockan 11 på förmiddagen vräkte 

regnet ner utanför vårt köksfönster 

och jag riktade en varm tanke till den 

eller de personer som hittat den nya 

arenan för våra picknickdanser – ute-

dansbana med tak. 

 

Kom fram till Stortorpsparken efter 

att, lika som förra året, åkt fel och 

hamnat på en återvinningsstation. 

Nästa år hittar jag nog. 

 

Vi klarade oss från regn, men blåsten 

måste ha uppnått stormstyrka i vind-

byarna. 

 

Trots det osäkra vädret kom omkring 

femtio danssugna till Stortorpsparken 

i Trångsund för att testa sina square-

danskunskaper. Det bjöds till dans på 

nivåerna B36, Mainstream och Plus. 

 

Som vanligt på våra picknickdanser 

var det Sven som med stort tålamod, 

lotsade oss genom tipparna. Det blev, 

trots den duktiga lotsen, en hel del 

grundstötningar, men jag tycker att 

Sven hade överseende med våra miss-

tag. 

 

En trevlig överraskning var att park-

värdarna bjöd på kaffe och småkakor i 

pausen. 

 

Efter danserna önskade vi varandra 

trevlig sommar i en stor ”yellow rock” 

och försvann ut mot en, förhoppnings-

vis, varm och solig sommar.  

 

 

Per 

 



6  
 

VÅRFEST  

       med Huddinge Square Swingers  

       och vi var där för första gången! 

 

Så här var det: 

 

Redan vid skobytet blev vi attackera-

de av pigga lottförsäljare och när vi 

kom en trappa upp väntade bubbel och 

snittar. Klockan ett släpptes vi in till 

dukade bord. Bordsvärdinnorna i 

glänsande hattar serverade oss tallri-

kar med kallskuret samt vin eller öl 

efter behag. På bordet låg ett ovanligt 

snyggt och genomtänkt programblad 

med sångtexter som förberedde oss in-

för vad som skulle komma... 

 

Ewa Werin hälsade välkommen och 

sedan startade KABARÉN.  

Vilken tillgång vi har i detta begåvade 

gäng! Ett framträdande som lyfte hela 

festen!   

 

Årets tema var audition och domarna, 

"Eva-Laila" och "Anders-Gunnar" 

Bagge var inlånade från Idol!!! De 

skulle bedöma uppträdanden med sång 

och dans som gemensam nämnare. 

Kanske var auditiondeltagarna lika 

nervösa att bli bedömda som vi var in-

för vår graduering för några veckor se-

dan? Nu föll inte alla nummer juryn i 

smaken men publiken var desto mer 

entusiastisk. T ex hade vi nog gärna 

låtit Siw-Berit sjunga klart sin visa om 

jazzbacillen! 

Medan herrarnas favorit var 

"Hambostinta i kortkort" så föll da-

merna för tolkningen av "Vad har du i 

fickan Jan". Vissa nummer involvera-

de oss i publiken t ex fick vi hjälpa till 

med visslingar och rop i "Kan du viss-

la Johanna"och "Hey Baberiba".  

Mycket arbete hade lagts ner på scene-

ri och kostym, speciellt minnesvärda 

var de blommiga falukorvarna  - och 

tagelskjortorna var fina de med! Kaba-

rén avslutades storstilat med en av 

Sveriges fullträffar i Eurovision Song 
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Contest: "Diggilo, diggiley" där aktö-

rerna lyckades göra nästan alla rörel-

ser! 

 

När vi så hade ätit och blivit under-

hållna blev det kaffe med lottdragning 

och vid vår bordsända var vi riktigt 

lyckligt lottade och vann både vin, 

kaffe, choklad och blomma! Char-

mant! 

 

Efter lagom 

med vin flöt 

dansen alldeles 

utmärkt bra 

tyckte vi. Om 

Sven, vår kluri-

ga caller tyckte 

detsamma för-

täljer inte hi-

storien. 

Stort tack till 

festarrangörer-

na och alla ni 

andra som 

gjorde festen så 

trevlig! 

 

Eva B, Gunnar B och Eva A 
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Tisdagar  Caller:  Calle Brunér (fm) och Sven Andréasson (em) 

Kursstart : 15 september  Kursslut: 8 december 

 

Kurs  1 09.30 - 11.15  A2    dansträning 

          2 11.15 - 13.00  Basic   dansträning 

          3 13.20 - 15.05  Basic   termin 3 

          4 15.10 - 16.55  Basic   termin 1 

. 

Inga kurser tisdagen den 6 oktober 

 

 

Torsdagar  Caller: Sven Andréason 

Kursstart: 10 september  Kursslut: 3 december 

 

Kurs  5 09.30 - 11.15  A1   dansträning   

         6 11.20 - 13.05  A1 kurs  termin 1 

         7 13.35 - 15.20  Plus   dansträning 

 8 15.25 - 17.10  Mainstream dansträning 

 

Inga kurser torsdagen den 8 oktober 

. 

Våra kurser hösten 2015 
Terminen omfattar 12 kurstillfällen 

Terminsavgift 350 kr. Extrakurser 100 kr/st 

Inbetalningskort ligger som bilaga till detta nr av husq-bladet 

Kurs 1: Eva Mosén 37 42 37 

 Sven Ylling  37 42 37 

 

Kurs2: Irene Sabel 532 54 424 

 Britt Wadén Sabel  532 54 424 

 

Kurs 3: Monica Ajne 711 5815 

 Maureen Eidem 711 5712 

 

Kurs 4:  Ewa Werin tills vidare 711 1256 

 

Kurs 5: Iréne Eriksson 774 2974 

 

Kurs 6: Lis Olvesten 774 5019 

  

Kurs 7: Marianne Haager 530 31 518 

 

Kurs 8:  Inger Arvhammar 070-781 1720 

 Eva Ahnström 746 6714 
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Fredag 

4 sept 

Kickoffdans 

B36  -  P 

13.00  -  16.30 Sven Andréason 

Fredag 

2 okt 

Höstdans 

B M B P 

13.00  -  16.30 Robert Milestad 

Lördag  

7 nov 

Lördagsdansen 

P A1 P A2 

13.00  -  16.30 Caller meddelas se-

nare 

Fredag  

27 nov 

Novemberdans 

B M B P 

13.00  -  16.30 Freddie Ekblad 

Fredag 

11 dec 

Julfest 

Bg -  P 

Endast medlemmar 

12.30  -  17.00 Sven Andréason 

Våra danser hösten 2015 

Kickoff dansen  - hösterminens trevliga start. 

Som vanligt börjar vi traditionsenligt med kickoffdans. För att markera början 

på höstens aktiviteter.. 

 

Vi börjar med mingel, bubbel och tilltugg kl 12:30  

 

Styrelsen önskar alla varmt välkomna. 
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Fyrklöver-alliansens kursutbud hösten -15 

Nedan finns en översikt över de kurser vi inom Fyrklövern erbjuder under hösten -15.  

För mer information, gå in på respektive klubbs hemsida. 

Basic     

Term 1 Tis 15.10 – 16.55 Husq Sven 

Term 1 Ons 15.00 – 16.45 Seniorerna/Enskede Roland 

Nybörjare Tors 15.30 – 16.45 Näsbypark Roland 

Term 3 Tis 13.20 – 15.05 Husq Sven 

Term 3 Ons 13.10 – 14.55 Seniorerna/Enskede Roland 

Term 3 Mån 14.55 – 16.40 Seniorerna/Kallhäll Roland 

Term 3 Tors 14.15 – 15.30 Näsbypark Roland 

Dansträning Tis 11.15 – 13.00  Husq Calle Brunér 

 

Mainstream 

    

Term 1 Ons 11.20 – 13.05 Seniorerna/Enskede Roland 

Term 1 Tors 13.00 – 14.15 Näsbypark Roland 

Dansträning Tors 15.25 – 17.10 Husq Sven 

Dansträning Mån 13.05 – 14.50 Seniorerna/Kallhäll Roland 

 

Plus 

    

Term 1 Ons 09.30 -  11.15 Seniorerna/Enskede Roland 

Term 1 Tors 11.15 – 12.30 Näsbypark Roland 

Term 3 Mån 11.15 – 13.00 Seniorerna/Kallhäll Roland 

Term 3 Tors 10.00 – 11.15 Näsbypark Roland 

Dansträning Tors 13.35 – 15.20 Husq Sven 

Dansträning Mån 09.25 – 11.10 Seniorerna/Kallhäll Roland 

Dans Mån 13.00 – 14.15 Näsbypark Rolf Boettge 

Variationer Tis 12.20 – 14.05 Seniorerna/Enskede Björn Jerneborg 

Håll i gång Fre 12.00 – 13.45 Seniorerna/D-bergssalen ”Sotarn” 

 

A1 

    

Term 1 Tors 11.20 – 13.05 Husq Sven 

Term 1 Mån 11.15 – 12.30 Näsbypark Rolf Boettge 

Dansträning Tors 09.30 – 11.15 Husq Sven 

Dansträning Mån 12.20 – 14.05 Seniorerna/Enskede Björn Jerneborg 

Dans Mån 10.00 – 11.15 Näsbypark Rolf Boettge 

 

A2 

    

A2 term 1 Tis 10.30 – 12.15 Seniorerna/Enskede Björn Jerneborg 

Dansträning Tis 09.30 – 11.15 Husq Calle Brunér 

Variationer Mån 10.30 – 12.15 Seniorerna/Enskede Björn  Jerneborg 

Håll i gång Fre 10.00 – 11.45 Seniorerna/ D-bergssalen ”Sotarn” 
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Convention 2015. 
 

Förstamaj helgen var det Convention i 

Jönköping med dans i dagarna tre. Ar-

rangörer var ungdomsklubben Buffalo 

Squares och de hade lyckats utmärkt 

med sitt arrangemang.  

 

Över 1000 dansare kom från ett stort 

antal länder och sex stycken unga cal-

lers gjorde att vi kunde dansa på olika 

nivåer i tre salar.  

 

För första gången i squaredansens hi-

storia var det graduering på ett svenskt 

convention. Caller var Svante Jorde-

skog och 46 personer graduerades. 

Spännande och roligt att få se! 

Förbundets årsstämma hölls på lörda-

gen och vi fick använda de gröna röst-

korten. Röstningen gällde när flera 

klubbar tillsammans ordnar conven-

tion och om då varje klubb skall få en 

statyett. Det blev så. 

 

Senare på lördagen blev det under 

högtidliga former  tillkännagivet vil-

ken klubb som arrangerar nästa års 

convention. Det blir Blue Ribbon i 

Linköping. Och då hoppas jag att fler 

från husq åker dit. Det är roligt att 

vara med på convention. 

Ånnaboda eller Kilsbergen  -  ja, 

namnet var nytt, men stället lika bra 

som tidigare! Och våra nya arrangörer 

av vår klubbresan skötte sitt åtagande 

förträffligt! Självklart hade de sneglat 

på hur det varit tidigare år; man skall 

ju inte ändra ett bra koncept. Men lite 

nya idéer hade de allt. Hur kul var det 

inte att få lära sig att man kan tjuva i 

squaredans? Och visst var det roligt att 

tack vare callet ”move on” befinna sig 

i en annan square! Vid detta tillfälle 

kom vi alltid tillbaka till vår ursprung-

liga square. På  Convention råkade 

Nic och jag ut för att vi inte alls kom 

tillbaka utan mitt under en tip fick vi 

dansande försöka hälsa på nya kamra-

ter.  

 

Extra glädjande var att så många nya 

och nygraduerade dansare var med på 

resan. Ett gyllene tillfälle för dem att 

lära känna äldre (=dansat längre) dan-

sare i klubben. 

 

Jag hörde inte någon som inte var 

nöjd med resan. Och kan man vara an-

nat än helnöjd med utmärkt arrange-

mang, god mat, dans i tre salar och tre 

glada duktiga callers. Ovanpå detta ca 

80 st trevliga klubbkamrater.   
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Squaredans på engelska /rutdans på 

svenska. 

 

En lång smal parant och tjusig kvinna 

väntade,  att en ny produkt jag skulle 

”Dema”,  blev klar. Vi pratade lite om 

ditten och datten så där som kvinnor 

kan göra.  

Har Du dansat squaredans, frågade 

hon mig.   

Nej, jag tycker bättre och svensk 

folkdans, svarade jag snabb. 

Jag har alltid tyckt att det där ameri-

kanska ……. är inget mot svensk 

folkmusik. Squaredans  är en massa 

rutor och någon som står och ropar ut 

vad man skall göra. Näe, tacka vet ja, 

svensk folkmusik det är så härligt. 

Taktfast och roligt. Tänkte jag, det 

sade jag naturligtvist inte.  

 Vill Du prova, frågade hon vän-

ligt och log, på ett smittsamt sätt.  

Plötsligt lirkade hon upp ett litet blad 

ur sin väska. Ett litet pappersark med 

information och telefonnummer och 

startdatum för en ny kurs i squaredans 

2015 01 07.  

 När det blev 7:e januari var jag 

på ABF för min första lektion. Engels-

kan är ju baserad på turer i dansen, 

dem kunde jag inte. Men i mitt stilla-

sinne försökte jag översätta vad Cal-

lern uppmanade till trots att jag inget 

förstod i dansen. De första lektionerna 

fick både öron och ögon jobba febrilt. 

Njuta av dansen var inget att tänka på.  

Fast jag kunde njuta ändå de gånger 

jag märkte att det inte helt ”gick åt 

skogen”. 

 Att googla på squaredans gav 

mig hela världens alla Squaredansare 

på You tub. Jag börjar alltid i Hud-

dinge och går vidare.  

 I en sådan stund är det lätt att 

försvinna ett par timmar. Men min ab-

soluta favorit som jag tittat på om och 

om igen är Mildred Bulner. Om jag 

förstår rätt vad hon säger så visar hon 

squaredans från förr. ( Ljudet är inte 

det bästa men kanalen är gratis så man 

får stå ut. ) Då människor från hela 

världen kom samman och blandade 

ihop sitt hemlands danser. Resultatet 

blev squaredans en dans som man 

kunde känna igen oavsett vart man 

kom från. Nu när jag nöjt mig med 

denna förklaring så kan jag hitta vissa 

steg från svensk folkdans. Nu tycker 

jag om den förklaringen så den accep-

terar jag. 

 Säg det inte till någon, men jag 

har mycket svårt med höger och väns-

ter. Hålla reda på höger och vänster 

kan mellan varven bli körigt, det kan 

jag lova. 

 Att dansa är som att sjunga i kör 

alla hör ihop i en röst alla måste kunna 

sitt men ingå i en grupp. Man gör sitt 

för att det skall fungera. Tappar jag to-



 

 13 

nen kan jag hitta den igen genom att 

lyssna på de andra. I squaredans måste 

man kunna sitt i ”rutan” som Callern 

uppmanar till, alla par hör ändå ihop. 

Kommer jag bort mig behöver jag hit-

ta tillbaka till de andra i dansen. Ja, ja 

jag tror i alla fall att det är så. 

 Det där svåra gick bättre och 

bättre till slut. På slutet av kursen när 

jag verkligen tyckte det gick bra var 

det slut. Snopet vill jag säga. 

 Det svåraste med squaredans är 

varken musik eller steg utan vad alla 

förkortningar och engelska termer be-

tyder i dansen, så höger och vänster 

förståss. Såsom B, M, P ,35,40 OSV.  

OKEJ jag börjar säkert förstå men det 

tar sin tid.  

 Jag tycker faktiskt att squaredans 

är roligt jag ser med glädje fram mot 

höstens fortsättningskurs. Jag vill inte 

sätta folkdans mot Squaredans men 

hur det än är så är det roligt att dansa, 

att känna takt i kroppen och ta ut den 

till benen i glada melodier.  

 Nu skall jag och ni alla andra, 

kan jag förstå, njuta av den efterläng-

tade sommaren.  Det blir ju ingen se-

mester, för mig som pensionär, att se 

fram mot. Det är ändå härligt med so-

len och värmen och vara mindre på-

pälsad.  

 Jag skall resa till Paris njuta av 

myllret sitta på trottoarserveringar 

dricka rödvin och äta Croissant och 

pain riche med fransk ost till. Hur lå-

ter det?? mumma 

 Till slut vill jag tacka kvinnan 

som fick mig att bli nyfiken på squa-

redans.  

 

Anette Isaksson  

nybörjare i squaredans.  

Hur många nybörjare har just du hittat? 
Tänk om åtminstone var femte av oss kan ta med sig en ny dansare till nybör-

jarkursen. Då skulle vi få över fyrtio nya kursdeltagare. Nu vet vi alla att så blir 

det inte  -  men visst skall vi väl få ihop till en nybörjarkurs även denna höst? 

 

Kursen börjar 15 sept kl 15.10. Alla intresserade är välkomna. Och till alla 

osäkra, påminn om att de kan komma och prova på några gånger. Sedan hoppas 

jag, att som vanligt, se många av er erfarna dansare på nybörjarkursen, så att 

alla nybörjare får en chans att inse hur roligt det är. Dessutom är det ju roligt för 

oss att få vara med och inspirera nya till att börja dansa. 

ewa 

https://www.google.se/search?q=pain+riche&biw=1455&bih=705&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RDI6VZ7QCuv7ywOG1oDgCA&sqi=2&ved=0CD8Q7Ak
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Fredagen den 4 september 2015  

kl 13.00 – 16.30 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Inträde 75 kr 
Kaffe med bulle 25 kr 

Kontaktperson: Kersti Möller 08-604 8958 

Caller 

Sven  

Andréason 
Nivåer:    B36 B B36 M B36 P 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 
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Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen den 2 oktober 2015  

kl 13.00 – 16.30 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Inträde 75 kr 
Kaffe med bulle 25 kr 

Kontaktperson: Kersti Möller 08-604 8958 

Caller 

Robert 

Milestad 
Nivåer:    B M B P 

 


