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STYRELSENS VERKSAMHET 

Styrelsen för Växjöortens Folkdanslag lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten under 
2018.

Styrelsen

Ordförande Kerstin Paulsson
Kassör Anders Johansson
Sekreterare Ivy Andersson
Övrig ledamot Michael Fosseus (vice ordförande),

Karl-Gustav Andersson  Kate Graae-Nielsen
Suppleanter Elisabeth Angelöv Cecilia Frostenson

Övriga funktionärer

Danssektionen: Birgitta Schön, sammankallande
Folke Schön
Eivor Svensson
Elisabeth Angelöv
Arne Angelöv
Göran Andersson
Karin Bordon
Kjell Forsberg
Kate Graae-Nielsen
Göran Persson
Gerd Oucherlony
Bengt Fransson

Musik- och spelsektionen: Kjell Karlsson
Roland Hansson

Dräktsektionen: Birgitta Blixt

Mediasektionen: Michael Fosseus, sammankallande
Ivy Andersson
Anders Isaksson
Karin Martinsson
Elisabeth Angelöv

 Klubbmästare:  Elisabeth Angelöv, sammankallande
Eva Hörberg
Solveig Andersson

Materialförvaltare: Ingrid Svensson, sammankallande
Ingrid Berglund

Bibliotekarie: Kjell Forsberg

Pressbevakare, gästbok: Solveig Andersson
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Fotoalbum: Birgitta Schön

Dansbanesektionen Arne Angelöv, sammankallande
Johne Gunnarsson

Revisorer Harry Karlsson
Curt Stark

Revisorssuppleanter Karl-Erik Ringsborg
Karin Martinsson

Valberedning Per Berggren, sammankallande
Folke Schön

Mötesverksamheten

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden. Medlemmarna har kallats till 
årsmöte den 25 februari 2018 på IOGT i Växjö och till föreningsmöte den 11 oktober 2018 i samma 
lokal.

Medlemmar
 
Växjöortens folkdanslag hade den 31 december 2018 totalt 152  medlemmar inklusive två  
hedersmedlemmar. Av dessa hade 104 st betalat in den extra dansavgiften under året.

Ekonomi

Redovisas i resultat- och balansräkning, se bilaga 1-2.

Träskoposten

Träskoposten har under året kommit ut med fyra nummer. Dessa har tillsammans med föreningens 
hemsida varit styrelsens och kommittéernas forum för information. Medlemmarna har också bidragit 
med reportage och berättelser.

Ordförandens slutord

Det gångna året var Växjöortens folkdanslags 75:e år och detta firades med bryggdans vid 
Vattentorget en lördag förmiddag. Både barn och vuxna drogs med i dansen till levande musik. Jag 
noterar med glädje, att laget fortfarande är mycket livaktigt och full av aktivitet.

Alla våra danskvällar har varit välbesökta och glädjande nog har både polskegnuggen och höstens 
nybörjarkurs i gammaldans lockat nya medlemmar till laget. Vi har också uppvisningsdansat på flera 
ställen.

Musik- och spelsektionen har träffats flera gånger och har förnöjt oss både på danskvällar och fester.

Jag tackar alla, både nya såväl som gamla medlemmar, för ert engagemang och för ert arbete i laget, 
som gjort 2018 till ett framgångsrikt år för Växjöortens folkdanslag.
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Kerstin Paulsson, ordförande Ivy Andersson Anders Johansson

Karl-Gustav Andersson Kate Graae-Nielsen Michael Fosseus

 
Elisabeth Angelöv Cecilia Frostenson

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Se bilaga 1-2

REVISIONSBERÄTTELSE

Se bilaga 3

DANSSEKTIONENS VERKSAMHET   

Dansaktivitet

Dansverksamheten har varit omfattande. Danslokal har varit IOGT/NTO, Vattentorget, Växjö. Dans 
har skett till olika CD-skivor med något undantag. Verksamheten var anmäld till Kulturens 
bildningsverksamhet. Dansledare folkdans och gillesdans: Folke och Birgitta Schön, Elisabeth och 
Arne Angelöv, Kjell Forsberg och Eivor Svensson, Göran Andersson och Karin Bordon. Dansledare 
polskor: Folke och Birgitta Schön, Kate Graae-Nielsen, Göran Persson, Gerd Ouchterlony och 
Bengt Fransson. Dansledarna har träffats vid ett par tillfällen i olika grupper för att planera 
verksamheten.

Folk- och gillesdans har pågått 32 torsdagar, kl 18.30-21.00, med 30 – 40 personer och under 
hösten upp till 50 personer. Programmet har syftat till ökad dansfärdighet samt att ge en glad och 
lättsam samvaro och rolig motion. På våren delades kvällen upp i en avdelning med gillesdans och 
en med svenska och internationella danser, såsom engelskor, danska och brittiska danser. Under 
hösten anordnades en nybörjarkurs i gammaldans och enkla folkdanser. Denna kurs pågick kl 18.30 
– 19.30 10 gånger, som förlängdes terminen ut, med Göran Andersson och Karin Bordon som 
instruktörer. De ”gamla vana” dansarna deltog hela kvällen. De flesta nybörjarna nöjde sig med 
första timman. Efter kaffet övertog de andra ledarna med liknande repertoar som under våren. 
Under nybörjarkursen blandades ren gammaldansträning med enkla folkdanser, till exempel Lucky 
Seven, Engelska från Torsås, Yellow Rose of Texas och Family Circle Walz. Exempel på 
gillesdanser och folkdanser som sedan följde är Ingrids Familjehambo, Triller-polka, Vårsnuvan, 
Ljungbackavalsen, Engelska från Stigtomta, Oxo, Bridge of Athlone och Schottis från Östra Torn.

Polskekvällarna totalt 18 söndagar, kl 18.00 – 21.30, med 35 - 45 deltagare har haft ett varierat 
program. Exempel på danser är Föllingedanserna, Polkettering, hambo och bakmes från Lillhärdal, 
Orsa, Älvdalspolska och Finnskogspols. Önskedanser utan genomgång den sista halvtimman har 
avslutat kvällarna. Sista träffen varje termin har vi haft sedvanligt knytkalas. Folkdanslagets egna 
spelmän har spelat på avslutningarna samt ytterligare en gång. Som fortsättning på nybörjarkurs har 
Kate Graae-Nielsen och Göran Persson ordnat Polskegnugg 12 söndagar med ett snitt på 30 
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deltagare. Då övades mer ingående t ex Hambopolska, Hyfs från Föllinge, Bingsjö och Boda.

Den 2 december anordnades på initiativ av spelmännen Kjell Karlsson och Roland Hansson en 
samdans för lagets alla dansare. Ett 70-tal personer deltog. Som ”ny” dans lärde Folke och Birgitta 
ut Menuett.

Folke, Birgitta, Elisabeth, Arne, Eivor och Kjell har också lett dansen vid folkdanslagets fester.

Logdansen, samordnad av Birgitta Schön, ägde rum den 2 juni i Skårtaryd hos Sigge och Anne-
Carin Jacobsson. Malin och Mikael Fernholm spelade tillsammans med Kjell Karlsson, Eva och 
Bruno Bjärnborg. Drygt 30 personer deltog.

Bryggdans

Den 25 augusti anordnades Bryggdans på Vattentorget som ett firande av lagets 75 år.
(I kommittén ingick Kate Graae-Nielsen, Göran Persson, Cecilia Frostenson och Gerd 
Ouchterlony.) Ett 30-tal av lagets medlemmar dansade tillsammans med delar av den stora 
publiken. Program: sånglekar, Pettson och Findus dansar hambo, prova på schottis, dansa polska.
Både Smålandsposten och Växjöbladet skrev om evenemanget.

Utbyte med andra folkdanslag

Den 8 mars gästade 17 medlemmar Urshults Bygdegille på deras ordinarie danskväll och den 20 
mars deltog 16 medlemmar i Värendsgillets tisdagsövning. Den 8 november var ca 25 personer från 
dessa båda folkdanslag hos oss. Den 24-26 augusti deltog åtta medlemmar i en bussresa till 
Bohuslän anordnad av Värendsgillet. Kvällsdans en gång ingick med lokala folkdansare.

Kursverksamhet

Nybörjarkurs i gammaldans och Polskegnugg, se ovan.
Den 17 februari anordnades en heldagskurs i polskor med Margareta och Leif Virtanen. 42 deltagare 
dansade Boda, Orsa och Älvdalspolska.

Deltagande i externa kurser

Flera av dansledarna samt ett antal medlemmar har ökat på sitt danskunnande genom att delta i 
kurser på olika ställen i landet..

Uppvisningar, nio stycken

Före uppvisningarna har separat träning skett, oftast 3-5 gånger. Makarna Fosseus har välvilligt 
ställt upp med lokal i Furubo. Följande har spelat i olika grupperingar: Viola Ek, Roland Hansson, 
Lena Billberg-Hansson, Margareta och Olle Ring och Kjell Karlsson.

Kulturnatten den 27 januari på IOGT och Stadsbiblioteket visade 20 dansare ett omväxlande 
program bestående av Stoppen, Dear one, Engerdalingen, Torslandasvängen, Malungspolska, 
Gammalpolska från Föllinge, Rörospols, Kadrilj från Sörbyn och Dans från Vikbolandet.
Klädsel: svart/röd som tidigare år.

Den 26 april dansade 8 medlemmar till inspelad musik för 20-25 personer på seniorboendet 



6

Birkagården.

Den 3 juni framförde 20 dansare i folkdräkt en variant av midsommarprogrammet med tillägg av 
Rörospols, Åtabak och Birenbomskan på Ryttartorpet, Växjö.

Midsommaruppvisningarna, alltid i folkdräkt, började den 21 juni på seniorboendena Norrelid och 
Birkagården, där fyra par dansade.

Midsommarafton den 22 juni framförde vi två uppvisningar, kl 14 i Hembygdsparken i Moheda 
inför en mycket stor publik och kl 16 på hembygdsgården i Vederslöv. De 16 dansarna visade ett väl 
inövat program. Sista programpunkt i Moheda var en polonäs med publiken.

Den 30 september dansade fem par i folkdräkt på Pilås ostkakecafé, Braås.

Utöver danserna på Kulturnatten och ovan nämnda polskor har bl a följande visats i olika 
grupperingar: Åttamannadans från Ödsmål, The Duke of Kent´s vals, Hambo från Turinge (2-
parsversionen), Rundan, Hammersmidtgesellen, Fyrpolska från Växjö, Cumberland Square, 
Clopton Bridge, The Willow Tree,  Schottis på Stallbacken och Vattenfallsvalsen.

För danssektionen

Birgitta Schön Eivor Svensson Kate Graae-Nielsen

MUSIK- OCH SPELSEKTIONENS VERKSAMHET  

Vid årsmötet den 21 februari 2016 beslutades att bilda en musik- och spelsektion inom 
folkdanslaget. Bakgrunden är att det inom laget finns dansare som även spelar olika instrument. 
Dessa spelmän är ju en tillgång för folkdanslaget och tanken finns att utforma en gemensam 
repertoar, arrangera speltillfällen och medverka vid folkdanslagets framträdanden.
De låtar vi har gått igenom läggs ut på folkdanslagets hemsida, både med noter samt inspelade för 
avlyssning.

Kjell Karlsson och Roland Hansson valdes till ansvariga för sektionens verksamhet.

Under jubileumsåret 2018 har sektionen arrangerat 4 st. spelträffar med olika teman. Oftast har vi 
träffats hemma hos Barbro och Michael i Furubo men även hos Lena och Roland i Furuby.
Genomförda spelträffar 2018.

- 4 februari repetition av det vi spelat
- 15 april tema vals
- 23 september tema kadrilj
- 4 november tema menuett, engelska

Växjöortens 75 år firades med en bryggdans vid Vattentorget den 25 augusti och musiker ur 
sektionen stod för musiken under arrangemanget.
Vidare har musiker från sektionen medverkat vid uppträdandet på kulturnatten i Växjö och spelat 
till midsommarfirandet samt påsk- och nollfesten.

Inom folkdanslaget finns det dansgrupper som sällan träffas och spelsektionen föreslog därför en
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gemensam danskväll för alla dansare. Den 2 december bjöds det upp till dans på IOGT och 8 
spelmän från spelsektionen stod för musiken. Instrumenten var nyckelharpa, cittra, dragspel och 
fiol. Det kom över 70 dansare, alla bord i salen användes under pausen. Samstämmigt blev det en
lyckad kväll.

Vid polskeavslutningen 9/12 medverkade några ur sektionen med dansmusik. Till dansen spelade 
Humla före knytkalaset och efter paus spelade Kate och Lena. Avslutningsvis dansade vi till Lucas 
Scheffold och Helle Andersen.

Musik- och spelsektionen tackar alla spelmän för visat intresse och ett särskilt tack till Barbro och 
Michael samt till Lena och Roland för möjligheten att träffas och spela hemma hos dem

För musik- & spelsektionen

Kjell Karlsson  Roland Hansson

DRÄKTSEKTIONENS VERKSAMHET

Ingen verksamhet har förekommit i sektionen under året.

Birgitta Blixt

MEDIASEKTIONENS VERKSAMHET

Mediasektionens verksamhet

Mediasektionen ansvarar för Hemsidan,  Facebooksidan, Träskoposten och hjälper till 
med bilder, reklamunderlag och inspelningar för spel och musiksidan på hemsidan.

Hemsidan: www.vaxjofolkdans.se
Sidan är helt beroende av uppgifter från sektionerna.
Ansvaret för hemsidan är uppdelat på flera som hjälps åt att hålla sidan aktuell:
Elisabet Angelöv bevakar torsdagsdanserna
Karin Martinsson bevakar alla gemensamma aktiviteter
Anders Isaksson ser till att uppgifterna är aktuella
Michael Fosseus håller i Spel och Musiksidan

Facebooksidan:  facebook.com/vaxjofolkdans/    =    Växjöortens Folkdanslag
Sidan skapades under hösten av Anders Isaksson och har nu många besökare. 
Mediasektionen efterlyser en person som kan ta ansvar för sidan.

Träskoposten:
Har kommit ut med fyra nummer. Ivy Andersson skriver alla texter som berör 
föreningens verksamhet samt samlar ihop inlämnade bidrag och bilder. Allt
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sammanställs sedan som 4, 8 12 eller 16 A4-sidor. Efter korrekturläsning och 
justering trycks skriften hos KunskapsCentrum i Kronoberg, Vallhagen.

För mediasektionen

Michael Fosseus

KLUBBMÄSTARNAS VERKSAMHET

Under 2018 har klubbmästarna ordnat förtäring till årsmötet, höstens föreningsmöte 
och när Urshults Bygdegille och Värendsgillet gästade oss. Vi har också ordnat 
gökottan, som i år gick till Trollberget vid Hulevik samt bjudit på glögg och 
pepparkakor vid den gemensamma dansen för alla grupper i december.

För klubbmästarna

Elisabeth Angelöv

MATERIALFÖRVALTARNAS VERKSAMHET

Dräkter har lånats ut dels till medlemmar inför uppvisningar, dels till personer utanför 
laget.

För materialförvaltarna

Ingrid Svensson

DANSBANESEKTIONENS VERKSAMHET

Dansbanesektionen meddelar, att dansbanan varit uthyrd till Korrö, där ett femtontal 
medlemmar ställde upp vid bygge och rivning. Elisabeth Angelöv hade brett 
smörgåsar till förtäring vid båda tillfällena.

För dansbanesektionen

Arne Angelöv

AKTIVITETSKALENDER

Datum Notering Plats

2018-01-14 Polskedansen startade IOGT

2018-01-15 Styrelsemöte Hos Kate Graae-Nielsen
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2018-01-21 ”Polskegnugg” startade IOGT

2018-01-25 Start torsdagsdans IOGT

2018-01-26 Bert Persson jordfästes Högstorps kyrka
Många av lagets nuvarande och
tidigare medlemmar deltog

2018-01-27 Kulturnatten IOGT och Stadsbiblioteket
20 dansare och 3 spelmän deltog

2018-02-04 Spelträff Hos Fosseus

2018-02-17 Polskekurs med Margareta och
Leif Virtanen. 42 personer
deltog

2018-02-25 Årsmöte IOGT
23 medlemmar deltog

2018-03-08 Dans hos Urshults bygdegille Parken i Urshult
17 medlemmar deltog

2018-03-12 Styrelsemöte Hos Michael Fosseus

2018-03-16 Nostalgidans hos Urshults Parken i Urshult
bygdegille. Larsas spelmän spelade.

2018-03-20 Dans hos Värendsgillet Ulriksbergsskolan
16 medlemmar deltog

2018-03-23 Marie-Louise Malmgren jordfästes Vederslövs kyrka
Ett tiotal medlemmar deltog

2018-03-29 Påskfest Videsborg
Ett trettiotal medlemmar deltog
Trio Hansson samt Kjell Karlsson
spelade

2018-04-02 ”Polskegnuggen” avslutades IOGT
 
2018-04-15 Spelträff tema vals Hos Fosseus

2018-04-26 Uppvisning med fyra par Birka servicehus Växjö

2018-05-08 Styrelsemöte Hos Cecilia Frostenson

2018-05-10 Gökotta. Ett tjugofemtal med- Trollberget vid Hulevik
lemmar deltog
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2018-05-20 Polskedansen avslutades IOGT

2018-05-24 Torsdagsdansen avslutades IOGT

2018-06-02 Logdans. Fernholms med vänner Skårtaryd
spelade. Ett trettiotal medlemmar
deltog

2018-06-03 Uppvisning. Viola Ek och Roland Familjedag på Ryttartorpet
Hansson spelade. 20 dansare

2018-06-21 Uppvisning. Viola Ek mfl spelade Norrelid och Birka
Fyra par dansade

2018-06-22 Uppvisning. Viola Ek samt Olle Moheda och Vederslöv
och Margareta Ring spelade
16 dansare

2018-06-22 Fest. 26 medlemmar deltog Videsborg

2018-07-10—15 Nordlek. 8 medlemmar deltog Falun

2018-07-19 Ulla Nilvén jordfästes. Skogslyckans kyrka samt Villa Vik
Många gamla och nya medlemmar
var närvarande

2018-07-23—29 Korröfestivalen. Ett femtontal Korrö
medlemmar hjälpte till att bygga
och att demontera dansbanan.
Elisabeth Angelöv ordnade fika

2018-08-23 Nybörjarkurs i gammaldans IOGT
samt torsdagsdans startade
Ledare Karin Bordon och Göran
Andersson. Ett tjugotal deltagare

2018-08-24—26 Resa tillsammans med Värends- Bohuslän
gillet. 8 medlemmar deltog

2018-08-25 Bryggdans för att fira att laget fyllt Vattentorget
75 år. Några av lagets spelmän
spelade. Pettsson och Findus dansade
tillsammans med puliken.

2018-08-27 Styrelsemöte Hos Kerstin Paulsson

2018-09-02 Polskan startade IOGT
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2018-09-09 ”Polskegnugg” startade IOGT

2018-09-16 Höstvandring. Ett tjugotal Ingelstad
medlemmar deltog

2018-09-23 Spelträff, tema kadrilj Hos Fosseus

2018-09-30 Uppvisning. 10 dansare och Hos ”Stellas ostkaka” i Pilås
2 musiker deltog

2018-10-11 Föreningsmöte. Ca 30 medlemmar IOGT
deltog

2018-10-22 Styrelsemöte Hos Karl-Gustav Andersson

2018-11-04 Spelträff – menuett, polska mm Hos Lena och Roland

2018-11-08 Urshults bygdegille samt Värends- IOGT
gillet var inbjudna till dansen.
Ca 70 deltagare varav ett trettiotal
var gäster

2018-11-17 0-fest. Lagets musiker spelade Tävelsås bygdegård
60 anmälda varav 8 var 0-or

2018-11-18 ”Polskegnuggen” avslutades IOGT

2018-12-02 Gemensam danskväll, tema bla IOGT
menuett. 8 av lagets musiker
spelade och ca 70 dansade

2012-12-06 Torsdagsdansen slutade IOGT

2018-12-09 Polskeavslutning IOGT

 


