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Allt kommer att bli bra men det
innebär inte att allt blir som det har
varit.

Lunds dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut flera gånger per år

FRÅN REDAKTÖRENS HORISONT:
Danslivet ser ljusare ut och danstillfällen bara ökar. Nu har jag varit på tisdags- och
fredagsdanser och däremellan en hel del seniordanser i både Lund och Malmö.
Tisdagsdansen lockar fler och fler och för varje gång träffar man nygamla bekanta som
man inte sett på länge. Och det är bra att fler och fler hittar tillbaka till dansen efter
det ofrivilliga långa uppehållet, du som kommer till danserna gör stor skillnad.
Gåsastegets nya lokal, Gåsalyckan ligger på Gastelyckan och det är lätt att ta sig dit
kollektivt då det finns en busshållplats precis utanför. En kort promenad och man når
ännu fler busslinjer till när och fjärran. Många ”G” kan ge massage som även dansen
kan ge.

Mycket arbete har redan gjorts i lokalen av engagerade gäss för att få till Gåsalyckan
Parkeringsplatserna är begränsade men även det jobbas det på för att utöka.
Ingången är via trappan till andra våningen och redan i hallen kan man se om det är
mycket folk för där möts man av ett stort urval av skor i alla former.
Entreavgiften swishar man från entrén som är vid köket och kafeterian.
Här kan man umgås med andra som pausar från dansen, ta en fika med bla en smarrig
kladdkaka som också kan betalas med swish. Det finns också glutenfria alternativ.
Från kafeterian kan man titta ner på dansgolvet och är en bra plats att spana in och
beundrande njuta av hur andra dansare gör och kanske lära sig något nytt.
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Sk

Här finns Gåsalyckan där en skoparad möter den som vill in och dansa.
En brant och smal ståltrappa leder ner till dansgolvet där det roligaste sker; här
kommer det att buggas, swingas, foxas och mycket annat som jag inte kommer på här
och nu.
Det ligger mycket ideellt arbete för att få lokalen till hur den ser ut idag. Väggar och
golv har rivits bort. Träpanelen på golvet är nytt och det känns bra att dansa på.
Lokalen blir mysigare för var gång man kommer hit, det har oftast hänt något nytt och
lejonparten av dansarna verkar tycka lokalen är bra. Nästan viktigast är att det är bra
dansmusik och för den trevliga och dansanta musiken står som alltid Jan Erik. Det
känns tryggt att något är som tidigare. Nästan all musik kan man bugga till och för min
del får han gärna ta in mer blues och latinamerikansk musik till omväxling.

Danslokalen med trappan upp till kafeterian och ”utsikten” från dicjockeyns plats.
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Tis dags gruppen

Tisdagsgruppen ser till att alla skall trivas och ser till så att vi får dansa på tisdagarna.
Vill du vara med i detta härliga gäng? Kontakta någon av dem eller skicka ett mail till
styrelsen@gasasteget.se.
På invigningsdansen fanns lappar uppsatta lite överallt med olika behov och önskemål
för lokalen som medlemmarna förhoppningsfullt anmälde sitt intresse till. Men var inte
orolig, du kan säkert fortfarande meddela ditt intresse till styrelsen om du kan och vill
hjälpa till.
Gåsalyckan kommer att behöva många aktiviteter med många gäss som dansar för att
få ekonomin att gå ihop. Det behövs många medlemmar som hjälper till för att göra
lokalen än bättre. Klubben välkomnar alla som har idéer och förslag för vår klubblokal
Gåsalyckan.

Klubben behöver en organisation där ”vi alla hjälps åt” och försöker skapa en atmosfär
där alla vill bidra med en egen insats. Den dagliga verksamheten drivs med hjälp av
klubbens mycket aktiva kommittéer.
Föreningen vill vara levande och tillvarata all den kunskap och klokhet som alla
medlemmarna har. Känn dig välkommen att bidra!
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Tillsammans bygger vi vår förening, vi är många som kan göra lite var och en!

Sommaren är på intåg och nu börjar snart sommardanserna i parken och på ribban.
Många dansställen har dans flera kvällar i veckan och det dyker upp dansfestivaler
igen.

Håll utkik på FB gruppen och hemsidan för där finns tips på evenemangen.
På FB kan man också följa Gåsastegets tävlingsdansare och det är kul att många har
gjort mycket bra ifrån sig på flera tävlingar. Stort grattis och lycka till i fortsättningen!
Hoppas vi ses på ett evenemang med ett dansgolv någonstans i sommar!
// Thomas P.S. Har lyckan nått dig – släpp den inte!
Dansen är alltid ett perfekt sätt att träffa folk och ha roligt i en öppen och tolerant
miljö. Har du synpunkter eller har du något att berätta – skriv till Gåsabladet
redaktor@gasasteget.se.
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ALLA KAN DANSA OCH BEHÖVER DANSA
DANS SKAPAR GLÄDJE, VÄRME, GEMENSKAP OCH VÄNSKAP!
Dans är mer än bara motion, det är roligt, det är bra träning också.
Om du vill bli stark, smidig eller få bra kondition. Fortsätt dansa!

Life is so good i Gåsalyckan nu när Mårten är långt
borta och allt det fina som kommer med
blomstertiden.
Vill lära mig den afrikanska gåsadansen och klurar på
om det är vänster fram först eller är det höger bak?
Kanske det kvittar, vem kan hjälpa mig? Partner som
kan dansen, förare eller följare söks.

Styrelsen är viktig men
en förening bygger mycket på ideella insatser från medlemmarna.
För att få en fungerande förening
måste vi alla hjälpas åt och känna oss delaktiga och få till en stark vi-känsla!

Tillsammans bygger vi vår förening, vi är många som gör lite var! ”vi alla hjälps åt”
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