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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Äntligen! Restriktionerna är borttagna och vi kan så sakteliga återgå till det mer vanliga livet.
Det har varit en orolig tid och mycket att förhålla sig till inom styrelsen. Dansledarna har fått
ställa om och ta bort en del moment särskilt på torsdagarna. Trots allt har vi ändå kunnat
träffas en del under det senaste halvåret för att dansa. Innan dess promenerade vi på
söndagarna, vilket tyvärr uteslöt en del med långa resvägar och dylikt.
Nu ser jag framåt och hoppas på ett någorlunda normalt år med dans, fest och någon
uppvisning. Som snart åttio-årig förening har vi tillsammans klarat ut en besvärlig tid och det
tackar jag er för.
Elisabeth Angelöv

AKTIVITETSKALENDER
20 februari
20 februari
27 februari
27 februari
10 mars
21 mars
14 april
26-28 maj

Promenad. Samling vid Ryttartorpet kl. 14
Spelträff kl. 15 hos Fosseus, Tema kadrilj och polonäs
Årsmöte kl. 15 på IOGT. Medtag eget fika samt årsmöteshandlingar
Polskedansen startar kl. 18.00
Torsdagsdansen startar kl. 18.30
Styrelsemöte kl. 14 hos Elisabeth Angelöv
0-fest kl. 18.30 i Tävelsås bygdegård
Svenska Folkdansringens 100-årsjubileum firas i Stockholm stadshus.
Anmälan senast 28 februari. Kontakta Göran Andersson för mer information
Se även lagets hemsida.

ÅRSMÖTE
Årsmötet äger rum som planerat söndagen den 27 februari 2022 kl. 15.00 i IOGT, andra
våningen. Medtag eget fika.
Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut digitalt eller per brev men kommer även att läggas
ut på lagets hemsida. Tag med handlingarna till mötet.
Välkomna!
Ivy Andersson

Ordförande:

Elisabeth Angelöv

sagsberg@hotmail.com

Mediasektionen:

Anders Isaksson
Ivy Andersson
Elisabeth Angelöv

gubbenpetson@gmail.com
anderssonivy@gmail.com
sagsberg@hotmail.com
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VÄXJÖORTENS FOLKDANSLAG
KALLELSE OCH DAGORDNING
Medlemmar i Växjöortens Folkdanslag kallas härmed till årsmöte söndagen den 27 februari
2022 kl. 15.00 i Viktoriasalen, IOGT. Välkomna! Eget fika medtages!
Tag med dagordningen till mötet.
1. Mötet öppnas …................................................................................................................................
2. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning...................................................................................
3. Fastställande av dagordning …........................................................................................................
4. Val av ordförande för årsmötet ......................................................................................................
5. Val av sekreterare för årsmötet ......................................................................................................
6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.....................................................................................
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 ....................................................................................
8. Revisorernas berättelse ..................................................................................................................
9. Fastställande av resultat- och balansräkning…..............................................................................
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen ............................................................................................
11. Verksamhetsplan för 2022 och budget..........................................................................................
12. Fastställande av medlemsavgift för 2023.......................................................................................
13. Beslut om sektioner och arbetsgrupper .......................................................................................
14. Val av kassör 2 år ...........................................................................................................................
15. Val av sekreterare 2 år ...................................................................................................................
16. Val av 3 styrelseledamöter (1 år) ...................................................................................................
17. Val av 1 styrelsesuppleant (1 år) ....................................................................................................
18. Val av sektionsledamöter och funktionärer (1 år) …....................................................................
19. Val av 2 revisorer och revisorssuppleanter (1 år) .........................................................................
20. Val av valberedning ......................................................…..............................................................
21. Motioner och propositioner ..........................................................................................................
22. Nya medlemmar under 2021 - avlidna medlemmar....................................................................
23. Ärenden från styrelsen …...............................................................................................................
a/ Bil- och telefonersättning……………………………………………………………………………………………
b/ Val av kommittéer………………………………………………………………………………………………………
c/ Sommardanser i Dädesjö……………………………………………………………………………………………
d/ Flytta "Gökottan" till hösten………………………………………………………………………………………
24. Övriga frågor …...............................................................................................................................
25. Mötet avslutas …...........................................................…...............................................................
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MUSIK OCH SPEL
Spelträff 20 februari kl. 15.00 i Furubo hos Barbro och Michael
Temat denna gång blir Kadrilj och Polonäs.
Kadriljen vi har valt är ur Gösta Klemmings gula häfte “50 Småländska låtar” och har nummer
30, efter Nils Pettersson i Torsås. När det gäller polonäsen så består den av 3 st danstyper:
Inledningsvis en gånglåt, därefter en mazurka och sist en polka. Som gånglåt har vi valt
Bagarns gånglåt, även den finns i samma häfte av Gösta Klemming och har nr 2 där.
Mazurkan blir denna gång Hallands mazurka, som vi redan har i repertoaren och polkan blir
Ydrepolketten. Mazurkan och polketten finns redan på hemsidan, både inspelade och med
noter.
Väl mött, Roland och Kjell

Bild från den första spelträffen hemma hos Barbro o Michael Fosseus 18 sep 2016

0-FESTEN
0-festen kommer att äga rum torsdagen den 14 april 2022 (skärtorsdagen) kl. 18.30 i Tävelsås
bygdegård. Då skall de som fyllde jämt under 2020 och 2021 firas. Kuvertavgiften för övriga
medlemmar är 300 kr, och anmälan om deltagande skall göras senast den 28 mars. Övrig
information finns på hemsidan.
Ivy Andersson

Jubilarerna 2019

Foto: Eivor Svensson
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FOLKDANSRINGEN 100 ÅR. STORT JUBILEUM I STOCKHOLM.
Jag berättade i höstas att folkdansringen skall ha sitt 100-årsjubileum i Stockholm mellan
26 - 28 maj. Eftersom vi inte träffats, har jag inte kunnat påminna er, men nu har de förlängt
anmälningstiden till 28 feb. så om någon är intresserad, så finns fortfarande möjlighet att
delta. På programmet står konserter, workshops, middag med dans på Stockholms Stadshus
mm. På följande adress finns mer information, och det är också där man anmäler
sig. Folkdansringen hundra år » Folkdansringen Jag kommer att åka och jag vet några till
som har anmält sig. Undrar ni över något, kan ni kontakta mig. Telefon och mailadress finns
ju på medlemsförteckningen.
Göran Andersson

Folkdansringen 100 år

TILLBAKABLICKAR …
PROMENADER
Trots att vi inte har kunnat dansa under coronapandemins första del så har vi ändå träffats
lite grand. Hösten 2020 började vi med korta promenader från Vattentorget och runt om i
kvarteren. När kvällsmörkret sedan sänkte sig tidigt om kvällarna hakade vi på ett gäng, som
gick på söndagseftermiddagarna. Då samlades vi på olika platser i Växjö bl.a. Biparadiset,
Evedal och Ryttartorpet. Mellan 10 och 20 medlemmar har kommit för en stunds gemenskap i
en annars isolerad tillvaro. Det har också varit roligt, att de som inte har kunnat gå så långt
eller inte alls av olika orsaker ändå har kommit med kaffekorgen och umgåtts med oss andra
efteråt.
Elisabeth Angelöv

Även sommaren 2021 genomfördes några promenader. Bilder från Ryttartorpet. / Eivor S.
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UPPVISNING
Den 15 augusti deltog laget med en uppvisning i Asa för att inviga en nyrenoverad dansbana
vid Kråketorps festplats. Fem par dansade och Viola Ek och Roland Hansson spelade till
dansen. Ett sjuttiotal besökare fick även lyssna till Birgitta Blixt, som höll ett kort föredrag om
dräkter. Efter uppvisningen samlades sedan dansare och musiker hos Folke och Birgitta Schön
för en trevlig samvaro med korvgrillning.
Ivy Andersson

Nyrenoverade dansbanan

Foto: Eivor Svensson

SOMMARDANS
Sommardanser genomfördes på Knallabackens dansbana i Dädesjö, under augusti och
september. Några ur musiksektionen spelade varje gång. Vi hade även besök av olika
”gästmusiker”. Ett flertal (25-40) danssugna medlemmar tog vara på tillfället att äntligen få
dansa, framför allt gammaldans med inslag av polskor. Den stora dansbanan möjliggjorde
dans utan att behöva trängas.
Kjell Forsberg

Knallabacken Dädesjö

Foto: Kjell Forsberg
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GLÖGGMINGEL
Torsdagsdansarna avslutade hösten den 9 december med mingel och dans. Klubbmästarna
serverade glögg och pepparkakor innan dansen tog vid, Ett fyrtiotal medlemmar och spelmän
hade mött upp denna kväll. Lagets spelmän hade lagt upp ett trevligt och varierat program
huvudsakligen bestående av gammaldanser och någon polska, och vi dansade av hjärtans lust.
Efter en trevlig kväll drog vi oss hemåt för att förbereda för jul- och nyårsfirande.

Göran och Karin leder dansen...

Foto: Kjell Forsberg

Även söndagsdanserna avslutades den 12 december med glögg och pepparkakor, som
klubbmästarna hade ordnat. Efter minglet tog lagets spelmän i olika konstellationer samt
musiker från Kabaleka och Trio Löfberg över och dansen tog vid. Ett varierat program med i
huvudsak polskor och några gammaldanser satte åtminstone Arne och mig på prov. Alla
danskvällar har ett slut, så även denna. Vi fick önska varandra God Jul och sedan gick vi hem
på trötta ben.
Elisabeth Angelöv
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