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Årgång 8, nummer 3 juni 2014 Glad sommar! 

E-postupplaga 

Från styrelsen vill vi passa på att önska er alla 
glad sommar och skön ledighet inför hösten. 
 
Vi har genomfört två allsångskvällar  på 
Årstaliden i juni och en allsång på Kosmo 
äldreboende. Alla med mycket nöjd publik. 
 
En nyhet för i år var att vi på Årstaliden inför-
de den mänskliga jukeboxen. Med 84 låtar i 
bagaget utmanade vi oss själva genom att låta 
publiken önska i princip hela kvällens reper-
toar. Publiken var verkligen med på noterna 
och det önskades friskt hela kvällen. Kul hade 
vi! Nästa tillfälle blir den 6 augusti. 
 
Kulturpromenad 6 juni 
På nationaldagen genomfördes kulturpromena-
den av Nätverket Årstafältet. Vi medverkade 
med några spelscener utmed vägen och kaffe-
servering efter avslutad promenad. Ett 40-tal 
personer deltog i premenaden och mycket 
uppskattning uttrycktes. Kaffeserveringen 
avnjöts med mycket god aptit. 

 
Vi har tittat på möjligheten att ta fram en 
tröja för föreningens medlemmar. Vi har fast-
nat för en huvtröja med dragkedja. Tröjan blir 
svart med loggan på vänstra sidan av bröstet. 
Se exempel till höger! Du erbjuds nu möjlig-
heten att köpa en tröja för 200 kr. Resten sub-
ventioneras av föreningen. Om du vill köpa en 
tröja meddela det snarast till Gitte. Ange vil-
ken storlek du önskar. Vi ska försöka få låna 
tröjor så att vi kan prova storlekar, innan vi 
slutgiltigt beställer. 
 

Föreningen Årstablick firar 30-årsjubileum den 
30 augusti. Då blir det underhållning och dans 
mellan 14—19. Reservera dagen och kom med 
och festa. 

Om du vill bli medlem i Årsta Scenfolk, så söker vi alltid personer som vill vara del-
aktiga i vårt arbete. Det kan vara som aktör, musiker, scenarbetare, sömmerska, säg 
vad vi inte behöver… 
 
Kontakta vår ordförande Gitte på 08-91 47 48 om du vill bli medlem. Medlemsavgif-
ten är 200 kr/år. 

Medlemserbjudande 

Det vita runt loggan kommer 

att tas bort. 

Ny revy på gång 

Just nu håller ett antal medlemmar 
på att fundera, söta och blöta tan-
kar inför en kommande revy.  
 
Vi har träffats ett antal gånger un-
der våren  och har en träff till efter 
midsommar för att sedan återuppta 
arbetet i augusti.  
 
Regissör för den nya uppsättningen 
blir Annelie Hedin. 
 
Det känns lovande och vi kan nog 
utlova en revy nästa år också. 

Fest 

Rädda Årsta Teater 

Tillsammans med Folkets Hus har vi 
träffat Familjebostäders VD och 
överlämnat namninsamlingen. Sam-
talen kommer att fortsätta. 


