
Aktuellt från 
Värendsgillet 
 

 

 

 

 

 

Nr 1 våren 2022 



2 

 

Innehåll:  

Innehåll:......................................................... 2 

Kalender ......................................................... 2 

Ordföranden har ordet .................................. 3 

Höstavslutningen 2021 .................................. 6 

Kort från årsmötet ......................................... 7 

Nu dansar vi igen ........................................... 8 

GÖKOTTA ..................................................... 8 

 Kalender 

Tisdagar  18:30-20:45 Folkdansträning, Högstorps skola, idrottshallen 

12 april  18:30 Föreningsmöte, Högstorps skola, idrottshallen 

21 maj 07:00 Gökotta 

24 maj  Manusstopp 

 

 
 

Bild och text - redaktionen eller ordföranden, om inget annat anges. 

Omslagsbild: Digitalt årsmöte 220215 

 

Ansvarig utgivare och ordförande: Redaktion Medlemsavgift

Gustav Nilsson, 073-024 04 76 Eivor Andersson Per år:

brevlada@varendsgillet.se Ejvor Cederling Vuxen            300:-

Florina Axelsson 19-25 år         150:-

Hemsida Kristina Strååt Upp till 18 år  100:-

www.varendsgillet.se redaktionen@varendsgillet.se Swish 1235138557

BankGiro 5899-2785

 



3 

 

Ordföranden har ordet 

 

Vid det digitala årsmötet den 15 februari fick jag 

förnyat förtroende att vara ordförande för 

Folkdanslaget Värendsgillet.  

Värendsgillet har vid årsskiftet lämnat Svenska 

Folkdansringen och istället gått in i riksförbundet 

RFoD (Riksförbundet för Folkmusik och Dans). 

År 2022 började med att Covid-19 smittan åter 

härjade, denna gång i form av Omikron-varianten. Det 

medförde att vi fick ställa in folkdansträningen igen. 

Vid årsmötet den 15 februari bestämdes att återstarta folkdansträningen tisdagen 

den 22 februari. Tiden är fortsättningsvis kl 18:30-20:45. 

Styrelsen håller på att förbereda sig för årets uppgifter. Ulla Karlsson har avgått 

efter hela 12 år som kassör. Vi tackar henne speciellt. Kassör blir istället Göran 

Welander. Dessutom har Veronika Karlsson avgått, då hon flyttat till 

Karlskrona. Ny i styrelsen är Mia Ahlqvist (suppleant). 

Göthe Hammarstedt har avgått efter många år som revisor. Birger Andersson 

och Birgitta Wahlberg har också avgått från valberedning respektive 

redaktionen. Vi tackar alla avgående med virtuella tulpaner. 

Våra dansledare och spelmän kommer som vanligt att ge oss många nyttiga och 

trevliga träningskvällar.  

Vi räknar med att vi i år ska kunna genomföra midsommarfirandet, efter två års 

uppehåll. Det finns en arbetsgrupp ”midsommar” som kommer att arbeta för att 

vi ska göra en lika fantastisk insats på midsommarafton på Evedal som 2019. 

Det vill säga klä midsommarstången, bära in den, göra dansuppvisning, leda 

dansen kring midsommarstången och ha ett antal lotterier - allt med bra 

ekonomiskt resultat. 

Avslutningsvis vet vi ju alla att folkdans i Värendsgillet är roligt, bra motion och 

härlig gemenskap, eller hur? Sprid gärna detta så att fler personer lockas att bli 

medlemmar! 

 

 

Gustav Nilsson 
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Medlemsavgift 2022  

• vuxna 300 kr 

• ungdom 19-25 år 150 kr 

• barn/ungdom högst 18 år 100 kr  

Betala senast den 28 februari till bankgiro 5899-2785 eller  

swish 123 513 85 57. 

Glöm inte att ange namn på berörda personer vid betalningen. 

Du får inte något medlemskort. Kontakta kassören om du behöver ett särskilt 

kvitto på betald medlemsavgift. 

Lösenordet till medlemssidorna på hemsidan kommer att ändras och skickas 

via e-post till de som betalt medlemsavgift. 

 

  

Gilla Folkdanslaget Värendsgillets Facebooksida 

Om du inte redan gjort det så Gilla Värendsgillets Facebooksida så att du 

automatiskt får ny information som publiceras på Värendsgillets Facebooksida. 

Dela gärna Värendsgillets inlägg. Då sprider du också informationen till dina 

vänner. 

 

Följ Värendsgillet på Instagram 

Följ gärna också Värendsgillet på Instagram. 

 

Kulturens 

Värendsgillet samverkar med Kulturens. Denna samverkan ger bidrag till 

Värendsgillet. Alla våra studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet 

(folkdansträningen på tisdagskvällarna) eller kulturprogram (uppvisningar) 

bedrivs i Kulturens regi.  

Vid kulturprogram som görs i samverkan med Kulturens är det viktigt att vi 

nämner Kulturens i tryckt och digital publicering. Kulturens logotyp finns också 

på vår hemsida och på vårt medlemsblad Aktuellt från Värendsgillet. Kulturens 

logotyp finns i två varianter, med och utan texten ”studieförbundet för 

kulturutövare”. 

På Facebook och Instagram kan vi tagga det vi gör i samarbete med Kulturens 

med @Kulturensbildningsverksamhet. 
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Höstavslutningen 2021 

  

Fredagen den 17 december träffades ett fyrtiotal personer i Mariakyrkan för att 

avsluta höstterminen som på grund av pandemin varit mycket speciell. Efter ett 

uppehåll på cirka ett och ett halvt år hade dansträningen börjat 21 september 

igen, men då med samma danspartner hela tiden. Den 18 oktober fick vi börja 

dansa även med annan partner. 

Denna kväll var dessutom speciell eftersom vi inte hade haft någon 

höstavslutning året innan på grund av pandemin.  

Många fina lotterivinster fanns på det långa bordet och intresset för att köpa 

lotter var som vanligt stort.  

Ett välsjungande luciatåg, bestående av ungdomar från domkyrkans före detta 

Ceciliakör under ledning av Yvonne Steen Ohlander, förgyllde så vår kväll. 

Trivselgruppen hade ordnat härlig risgrynsgröt samt ost och skinka till 

smörgåsarna och vi lät oss väl smaka. Kaffe och pepparkakor som avslutning på 

måltiden var också mycket uppskattat. 

Därefter blev det dags att dra vinnare i det stora lotteriet. Det blev många glada 

vinnare till alla de fina priserna.  

Innan vi gick ut i den snövita och kalla vinterkvällen avslutades aftonen med 

utdelning av blommor till våra dragspelare, dansledare och dansledarsekreterare 

samt stort tack och applåd till festfixarna. 
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Kort från årsmötet 

 

Ett 30-tal medlemmar dök upp på skärmen då Värendsgillet genomförde sitt 

digitala årsmöte med ordförande Gustav Nilsson vid ”rodret”. 

Sedvanligt följdes dagordningen utan problem.  

Den ekonomiska redovisningen genomfördes utmärkt av kassören Ulla 

Karlsson, som nu kommer att lämna kassörskapet.  

Om och nyval gjordes på en mängd poster. 

Träningstiden på tisdagsdanserna diskuterades och en del justeringar gjordes 

också i våra stadgar. 
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Nu dansar vi igen  

 

Tisdagen den 22/2 fick vi äntligen börja dansa igen. Vi var ett 30-tal medlemmar 

som samlades den nya tiden 18.30.  

Våra dansledare hade mailat ut en lång lista på danser som vi skulle dansa. 

Skulle vi komma ihåg alla steg? Efter en stunds dansande tyckte vi nog alla att 

det gick förvånansvärt bra. Vi hade inte glömt allt och vi fick t o m beröm från 

våra dansledare.  

Monika och Leif spelade bra som vanligt. Tiden gick snabbt och det känns roligt 

att vara igång igen.   

 

 
 

 

GÖKOTTA 

 

Lördag 21/5 2022 kl. 07.00  

blir det gökotta  

hos Kennert och Gunilla i Blädinge. 

 

Inbjudan med ytterligare information 

kommer när det närmar sig. 

 

Mia, Kennert, Gunilla, Helén 

 


