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STYRELSENS VERKSAMHET 

Styrelsen för Växjöortens Folkdanslag lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten under 
2022.

Styrelsen

Ordförande Elisabeth Angelöv
Kassör Kjell Forsberg 
Sekreterare Ivy Andersson
Övrig ledamot Regina Gustavsson, Karin Bordon
Suppleanter Karin Martinsson, Doris Karlsson

Övriga funktionärer

Danssektionen: Elisabeth Angelöv
Arne Angelöv
Karin Bordon
Göran Andersson
Kate Graae-Nielsen
Göran Persson

Musik- och spelsektionen Kjell Karlsson
Roland Hansson

Mediasektionen Anders Isaksson
Ivy Andersson
Elisabeth Angelöv

Dräktsektionen Vilande – Birgitta Blixt står 
till förfogande för rådgivning

Klubbmästare Elisabeth Angelöv
Eva Hörberg
Solveig Andersson

Materialförvaltare Ingrid Gustafson
Jeanette Berggren

Bibliotekarie Kjell Forsberg

Pressbevakare, gästbok Solveig Andersson

Fotoalbum Vilande

Dansbanesektionen Arne Angelöv
Johne Gunnarsson
Björn Malmgren

Resesektionen Vilande



3
Revisorer Per Berggren

Karl-Erik Ringsborg

Revisorssuppleant Michael Fosseus

Valberedning Karl-Gustav Andersson, sammankallande
Anders Johansson
Harry Karlsson

Mötesverksamheten

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Medlemmarna har kallats till årsmöte 
söndagen den 27 februari 2022 i IOGT.  Föreningsmötet hölls torsdagen den 13 oktober 2022 i 
IOGT.

Medlemmar 

Växjöortens Folkdanslag hade den 31 december 2022 106 medlemmar inklusive två 
hedersmedlemmar. Dansavgiften har under året varit 250 kr. Antalet dansledare är 6.

Ekonomi

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

Träskoposten

Träskoposten har under året utkommit med fyra nummer. Information till medlemmarna har 
dessutom skett via lagets hemsida, Facebook, e-post och SMS.

Ordförandens slutord

Efter en lite trög inledning av 2022 på grund av coronarestriktioner har årets tänkta aktiviteter 
kunnat genomföras. Danser, fester, promenader, allt med god uppslutning av medlemmarna. Ett 
varmt tack till er alla. Nu ser jag fram emot ännu ett aktivt år för 80-årsjubilerande Växjöortens 
Folkdanslag.

Elisabeth Angelöv, ordförande Ivy Andersson

Kjell Forsberg Regina Gustafsson

Karin Martinsson Karin Bordon Doris Karlsson

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Se bilaga 1-2
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REVISIONSBERÄTTELSE

Se bilaga 3

DANSSEKTIONENS VERKSAMHET 

Början av året 2022 kom också att till en del påverkas av pandemin, som präglat all verksamhet 
under ett par års tid. Alla trodde att det var över, men på nyåret 2022 ökade smittspridningen på 
nytt, och de dansstarter som planerats fick skjutas på framtiden. Även om några entusiaster i det 
längsta försökte få till något till kulturnatten den 29 januari fick vi se oss besegrade av covid 19, 
och torsdagsdanserna började först den 10 mars. 

Under första delen av torsdagskvällarna dansade vi mest gammaldans och enkla variationer men 
även någon engelska, angläs och någon kadrilj. Vi provade även ett par aningen mer komplicerade 
kadriljer, som vi planerat till midsommaruppvisningarna, men  vi kom inte så långt. Dessutom fick 
vi problem med spelmän, så vi fick tacka nej. Vi hade också fått en förfrågan  från 
Linnéuniversitetet om en uppvisning, som vi också fick tacka nej till.

Höstens torsdagsdanser började inte förrän den 8 september, och avslutning med musik av lagets 
spelmän var den 8 december. Den 24 november var inte lokalen tillgänglig, så vi fick en ledig kväll. 
Repertoaren under hösten var ungefär samma som vårens. Gammaldans, enkla smådanser och några 
danser från vår engelska repertoar som någon square, rounds och longways. Vår vana trogen har vi 
alltid börjat med en stunds stegträning. Vi har också börjat traggla på ett par uppställningsdanser, 
som skall användas på lagets 80-årsjubileum den 18 mars 2023. Den 6 oktober var Värendsgillet 
och Urshults Bygdegille inbjudna och den 27 oktober kom lagets spelmän och spelade hela kvällen, 
vilket som vanligt var roligt.

Efter kaffepausen har Arne och Elisabeth Angelöv gått igenom nya och äldre gillesdanser såsom 
Schottis i turer, Tindrande ögon och Gamle Svarten.

I oktober gästade Boda Mollkapell Växjö - ett samarrangemang mellan Växjöortens Folkdanslag 
och Valshuset. Dagen inleddes med dans- och spelkurser. Deltagarna på spelkursen hade fått noter 
och inspelningar före kursen, vilket vi var mycket nöjda med. Dagen skulle användas till att komma 
närmare rättviks- och bodapolskor. Under tiden pågick en danskurs i boda- och orepolskor ledd av 
Gunilla Landmark och Mats Bäckstam. Spelmän till danskursen var Christina Ljunggren och Jon 
Holmén. Många av lagets medlemmar deltog i kurserna. På kvällen fick vi först en konsert. Sedan 
drog dansen igång. Det var en del slitna kursdeltagare, men som någon sa: När får vi chansen att 
dansa till Boda Mollkapell i Växjö igen?

Polska

Under 2022 har vi träffats 16 gånger för att dansa polskor från framför allt Dalarna och Jämtland. 
Våren ägnades framför allt till att repetera redan tidigare dansade polskor. I höst har det tillkommit 
ett par nya danser, Springdans från Hadeland och polkettering, hambo och bakmes från Lillhärdal.

Flera gånger har vi haft förmånen att få dansa till Roland Hanssons dragspelsmusik. Som avslutning 
på terminerna har vi dansat till levande musik, då vi bjuder in alla lagets spelmän.  Vi har varit 
mellan 20 till 30 dansare varje gång.
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Knallabacken

Under juli och augusti ordnade vi tillsammans med Valshuset tre sommardanser på Knallabacken i 
Dädesjö för våra medlemmar. Musiksektionen spelade varje gång tillsammans med en "gästgrupp".
Vi dansade framför allt gammaldans med inslag av polskor.

För danssektionen

Karin Bordon Elisabeth Angelöv Kate Graae-Nielsen

Göran Andersson Arne Angelöv Göran Persson

MUSIK- OCH SPELSEKTIONENS VERKSAMHET 

Även 2022 var ett annorlunda år, då en del  aktiviteter ställdes in på grund av pandemin i början av 
året. Musik- och spelsektionen fattade beslutet att fortsätta att träffas med olika teman som tidigare 
med hänsyn taget till rådande pandemirekommendationer. Kulturnatten i januari ställdes in men 
danserna i Dädesjö återupptogs under sensommaren.

Musik- och spelsektionen träffas två gånger per termin och utgörs av medlemmar inom 
folkdanslaget, vilka spelar olika instrument. Tanken med detta är att en gemensam repertoar skall 
utformas, att speltillfällen skall anordnas samt att man kan medverka vid folkdanslagets 
framträdanden.  De låtar som vi har gått igenom har lagts ut på folkdanslagets hemsida med noter 
och finns även med inspelning för avlyssning. Kjell Karlsson och Roland Hansson är ansvariga för 
verksamheten. 

Genomförda spelträffar 2022

Spelträff den 20 februari i Furubo hos Barbro och Michael Fosseus. Temat denna gång var kadrilj 
och polonäs.

Nästa spelträff var den 3 april hos Barbro och Michael i Furubo. Temat den gången var en repetition 
av de låtar som vi har på repertoaren. 

Den 15 maj träffades spelgruppen hemma hos Ingegerd och Sven-Erik Vejvi på Hallgården i 
Lammhult för spel och repetition inför torsdagsdansens avslutning.

19 maj stod spelgruppen för musiken vid avslutningen av torsdagsdansen.

18 september träffades gruppen i Furubo med temat Bodapolska och menuett.
 
6 november var det återigen spelträff i Furubo. Repetition av låtar ur spellistan samt bestämma en 
låtlista inför spelkvällen den 8 december för torsdagsdansarna.

8 december spelade vi på torsdagsdansens avslutning.

Under augusti-september arrangerade folkdanslaget danser på Knallabacken i Dädesjö den 14 och 
28 augusti samt den 11 september. Roland var med vid samtliga tillfällen och medverkade i olika 
konstellationer vid danserna.

Musik- och spelsektionen tackar alla för visat intresse och riktar ett särskilt tack till Barbro och
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 Michael Fosseus för möjligheten att träffas hemma hos dem.

För musik- och spelsektionen

Kjell Karlsson Roland Hansson

DRÄKTSEKTIONENS VERKSAMHET 
 
Dräktsektionen är numera vilande.

MEDIASEKTIONENS VERKSAMHET 

Mediasektionen har under året uppdaterat innehållet på hemsidan www.vaxjofolkdans.se och 
informationssidan på Facebook med bilder och information om våra olika aktiviteter. Vi tar tacksant 
emot fler bilder och reportage, som vi kan lägga ut för att berätta för omvärlden om allt det roliga 
som vi gör i föreningen.

Träskoposten har kommit ut med fyra nummer i digital form.

För mediasektionen

Anders Isaksson

KLUBBMÄSTARNAS VERKSAMHET 

Klubbmästarna har i år ordnat med förtäring vid föreningsmötet och när Värendsgillet gästade oss 
den 6 oktober. Till årsmötet i februari togs beslutet att inte ordna något med hänsyn till 
covidrestriktionerna. Vi har också serverat glögg med tilltugg vid julavslutningarna för torsdags- 
och söndagsdanserna.

Makarna Ringsborg ordnade årets vandring med tipspromenad och grillning den 4 september.

För klubbmästarna 

Elisabeth Angelöv

MATERIALFÖRVALTARNAS VERKSAMHET 

Under 2022 har endast en dräkt varit uthyrd.

För materialförvaltarna

Ingrid Gustafson Jeanette Berggren

DANSBANESEKTIONENS VERKSAMHET 

Dansbanan har varit uthyrd till Korröfestivalen i år. Med hjälp av folk från Musik i Syd har sju 
medlemmar från laget satt upp och rivit banan. Smörgåsar hade ordnats till lagets medlemmar av
Elisabeth Angelöv.
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För dansbanesektionen 

Arne Angelöv

BIBLIOTEKET 

Laget har under åren samlat på sig en mängd böcker, skrifter och häften om skiftande ämnen. Det
handlar främst om dans eller musik i olika former, men det finns även böcker om mat, kläder och 
folklivsskildringar. Under senare har samlingen av noter utökats. En uppdaterad förteckning finns 
på hemsidan. Biblioteket innehåller även våra fotoalbum. Det går utmärkt att låna hem något, om 
intresse finns.

För biblioteket

Kjell Forsberg

RESESEKTIONENS VERKSAMHET

Ingen verksamhet.

AKTIVITETSKALENDER

Datum Notering Plats

31 januari Styrelsemöte Hos Ivy Andersson

13 februari Promenader söndagar under våren Ryttartorpet

20 februari Spelträff Hos Michael Fosseus

27 februari Årsmöte IOGT. 32 medlemmar deltog

27 februari Polskedansen startar IOGT

10 mars Torsdagsdansen startar IOGT

21 mars Styrelsemöte Hos Elisabeth Angelöv

3 april Spelträff Hos Michael Fosseus

14 april 0-fest Tävelsås bygdegård
52 medlemmae varav 12 0-or 
deltog. 4 musiker med vänner
spelade

15 maj Spelträff Hos makarna Vejvi

16 maj Styrelsemöte Hos Karin Bordon i Skatelövs
församlingshem
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19 maj Torsdagsdansen avslutas IOGT. Lagets spelmän spelade
till dansen. 30-35 deltagare

22 maj Polskedansen avslutas IOGT. Levande musik. Ett 
trettiotal deltagare

24 juni Midsommarfest Videsborg. 22 deltagare

26-30 juli Korröfestivalen Korrö

14 augusti Sommardanser (även 28 augusti och Dädesjö. Ett tjugotal deltagare.
  11 september) Levande musik

15 augusti Styrelsemöte Hos Doris Karlsson

20 augusti Värendsgillet ordnar fest Gemla Folkets Park

21 augusti Polskedansen startar IOGT. Ca 20 deltagare

4 september Höstpromenad Hos makarna Ringsborg. 25 
deltagare

8 september Torsdagsdansen startar IOGT. 27 deltagare. 

18 september Spelträff Hos Fosseus

18 september Höstpromenaderna startar Biparadiset

1 oktober Polskekurs med Boda Mollkapell Nygatan 6
tillsammans med Valshuset

6 oktober Värendsgillet är inbjudna till dansen IOGT. 
Ca 50 deltagare

13 oktober Höstmöte IOGT. 
35 personer var närvarande

17 oktober Styrelsemöte Hos Regina Gustavsson

22 oktober Skatelövs spelmanslag firar jubileum Grimslövs föreningslokal
35 medlemmar deltog

27 oktober Dans till lagets spelmän IOGT

6 november Spelträff Hos Fosseus

19 november 0-fest. Ett 60-tal medlemmar deltog. Tävelsås bygdegård
Lagets spelmän spelade till dansen.
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8 december Torsdagsdansen avslutas IOGT
Dans till lagets musiker

11 december Polskedansen slutar IOGT
                                   Spelmän spelar till dansen

27 december Mellandagsdans hos Skatelövs spel- Grimslövs föreningslokal 
manslag


