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Nu ar det nrira till vårt 20-års jubileum !
De måste bara firas !

Det gör vi med ett verkligt "KANON ERJUDANDE " till dig som rir
medlem i vår klubb. Vi kan kalla det för " Buss på villovägar" och
det kostar dig ingenting, mer behöver du inte veta just nu.

Det enda vi begar av dig, är att du infinner dig på
i n ra rt s' 
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(Alternativt vid Brommaplan kl. t-0.45 )

tch att du är beredd på att bli återförd samma dag ca.kl 22.00

Medtag glatt humör, god aptit och aven ombyte till
squaredance klader (om du har)

Klart jag hänger med och firar klubbens 20års jubileum!!
Det meddelar jqg Karin Aslundh senast den 22 feb. Om jag

anmält n,ig, och sedan uteblir, får jag punga ut med 100 kr !

Karin når jag på tel: 26 02 36 eller på e^mail: karin.aslundh@telia.com
eller förstås på någon av kurskvallarna.
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VALKOMNA ATT FIRA
o

25.ARS JUBILEUM
MED OSS !

Lördag 5 april 2008 k1.12.00 - 16.00
Alviks medborgarhus, Gustavslundsvägen 168 A

Endast 2 minuter från Alviks T-banestation
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Pris: 80:- för de Stofa 0:- för de ",a (upp tiil 18 år)

Vi garanterar gott kaffe med tillbehör till humana priser.

vi erbjuder fri iskytd fruktdryck från @
För ytterligare information kontakta gärna

Peter Brattlund
Tel. 08-37 02 57 e-mail peter.brattlund@telia.com
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www.ekerosq uaredan cers.se
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Mel. Oh Susannatr

Vi dansar uti Ekerö i glada vänners lag.
Vi lyssnar på varenda call, det blir ett himla drag.

Swing your partner and promenade her home.
Put your right hand in and say thank you
Bjud upp till nästa dans.

Vi ställer oss i ffrkanter, vi åir i callerns makt.
Vi byter damer kors och tvärs och gör det helst i takt.

Swing your partner and promenade her home.
Put your right hand in and say thank you
Bjud upp till nästa dans.

Vi lart oss Ping Pong Cirkulate och Anything and roll,
Bend the line och Diamond cirkulate och många andra call.

Swing your partner and promenade her home.
Put your right hand in and say thank you
Bjud upp till nästa dans.

Refr.:

Refr.:

Refr.:
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Sammansatt av Karin Åslund og\${arja Johansson till 20års jubileumet
':
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KAFFE MED TARTA
.i.'

LORDAGEN 14 MARS KI
(C-T Y ril-f.

ltr - SISIE r,tEPPESlEIlf
UtUÅ, + At + 42 @otuetsnivå)

LOKAI, TAPPSTNÖUSI<OIIU EKERÖ C.
Io MIN. rnÅu BR)MMAPLAN.

Ann-Mari Be'rggren Tel. 9t 87 29 ger dig gärna ytterligare
information.
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TNBfUDAN
till SQUAREDANCE CONVENTION

18-19-20 MAI 2002
i TUMBA SPORTCENfiR

ffi Ekerö SD, forum SD, Grödinge SD, Mälarhöfdens SD, Ocean Waves SD,

Saltsiö SD, Satellite SD, S.D.p. Bagarmossen, Tyresö SD, Vita Bergens SD. f,ffiil
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llodern Amerikansk Squaredans

lntresserad att Prora På t, *','

l(unstart den 7 septenber /[],
tl


