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Uppmuntra till att våga pröva att 
dansa med en ny person och 
uppmuntra till att dansa med alla. 
Varför inte prova en ny typ av dans. 
 

 
Lunds dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut flera gånger per år 

 
FRÅN REDAKTÖRENS HORISONT:  
Sommaren har gett många tillfällen att dansa och hösten är nära och det finns än mer 
tillfällen till dans. Kurserna, tisdags- och Tedanserna har kommit igång. En del fester 
har redan varit men många fler är på gång.  

 
Sommarlunds dansbana i stadsparken som Gåsasteget arrangerade i år utan 
restriktioner var populär och hade många besökande dansare under många tisdagar. 
Första passet började alltid med ”prova på” i olika danser förutom Bugg, Dubbelbugg, 
Boogie Woogie och West Coast Swing. Entusiastiska lärare lyckades säkert locka många 
till att börja på en kurs i höst. Jag var med på en snabbkurs i dubbelbugg som alltid ger 
mersmak. Tidigare på eftermiddagen kunde man dansa med seniorerna på samma 
dansbana. Många sågs dansa både på eftermiddagen och på kvällen 
All buggdans på eftermiddagen och kvällen var utan entreavgift och utan föranmälan 
Alla var lika välkomna med eller utan danspartner. Dansarna på ”prova på” fick rotera 
och fick då ny danspartner och det blir bättre kurs på så sätt. Efter detta blev det 
socialdans till blandad musik. På de små kullarna och på gräset intill satt man och hade 
picknick med vänner och familj. 
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På Ribersborgs stranden i Malmö arrangerade Gåsasteget West Coast Swing och 
Boogie Woogie på fredagar och på torsdagar kunde man dans bugg i ÖDF:s regi. 
Solnedgång och dans på stranden är magiskt under fina sommarkvällar som det var 
många av i sommar.

 
Tisdagsdansen på Gåsalyckan är ett bra tillfälle att prova de steg och turer man lär på 
kurserna. Blandad musik i olika tempo ger danskvällen stor variation. Kaféet på övre 
plan ger tillfälle till avkopplande fika och socialt umgänge. Allt betalas med swish och 
det går hur lätt som helst. Och ibland är det extra festligt på Gåsalyckan som Friday 
Night med Voice. Friday Nights kommer även utan Voice och är ändå mycket trevliga. 

https://danspastranden.se/west-coast-swing
https://danspastranden.se/boogie-woogie


Gåsabladet Nr 4 2022 - Årgång 28 

3 

 
 
Gåsalyckan, Gåsastegets nya lokal som ligger på Gastelyckan blir trevligare för varje 
gång man kommer dit. Engagerade medlemmar ser till att de blir förbättringar. 
 
Mycket arbete har redan gjorts i lokalen av engagerade gäss men mycket återstår för 
att få till Gåsalyckan på bästa sätt. 
 

Sk 
  

Tisdagsgruppen  
Vill du vara med i detta härliga gäng? Kontakta någon av dem eller skicka ett mail till 
styrelsen@gasasteget.se.  
 
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. Styrelsen har inbjudit alla medlemmar till en träff för att informera och 
samtala om vår förening! Vi ses väl där! 
 
Håll utkik på FB gruppen och hemsidan för där finns massor med tips på 
evenemangen och kurser. 

  
På FB kan man också följa Gåsastegets tävlingsdansare och det är kul att många redan 
nu gjort mycket bra ifrån sig på tävlingar. Stort grattis och lycka till i höst! 

mailto:styrelsen@gasasteget.se
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ALLA KAN DANSA OCH BEHÖVER DANSA 
DANS SKAPAR GLÄDJE, VÄRME, GEMENSKAP OCH VÄNSKAP! 

 

  
 

 

 

 

 

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. 
 
 

 

 

 

 

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! 

 
Hoppas vi ses på ett evenemang med ett dansgolv någonstans i höst! 
// Thomas    P.S. Har lyckan nått dig – släpp den inte! 
 

 
 
  

mailto:redaktor@gasasteget.se
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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” 

Dansa (en dikt från Christer Malmbergs liv och förkortad 
av mig). 
Jag vill dansa mitt liv för dig. Visa dig min historia. 
Med mina rörelser få dig att känna mitt liv. 
 
Jag vill dansa mina förhoppningar för dig. 
Jag vill dansa min oro för dig.  
Genom min dans vill jag finna ett lugn. 
Jag vill dansa min längtan för dig. 
Jag vill dansa min åtrå för dig. Visa dig min lust. 
Jag vill dansa min kärlek för dig. 
 
Allt detta vill jag dansa för dig. 
Dansa för att berätta. 
Dansa för att känna. 
Dansa för att leva. 


