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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Efter att Coronarestriktionerna släppts har vi i laget kunnat genomföra vårens danser. 20-30 

medlemmar har slutit upp under danskvällarna. Det har varit roligt att se, att så många hittat 

tillbaka till dansen. Parallellt har ett gäng, för umgängets skull, promenerat och fikat 

tillsammans på söndagarna. Spelgruppen har kunnat fortsätta öva under hela pandemin och 

spelar nu upp till dans under en del av våra kvällar.  

Tack till alla som håller igång vår förening.  

Nu till sommaren kommer vi att ha uppvisningar på midsommarafton och köra några danser i 

Dädesjö under sensommaren, samt hjälpa till att bygga upp dansbanan till Korröfestivalen.  

 

Tack för i vår och trevlig sommar! 

 

Elisabeth Angelöv 

 

 

AKTIVITETSKALENDER  

 

7 maj  Dans- och spelkurs genom Valshuset 

15 maj  Spelträff kl. 14 hos Sven-Erik och Ingegerd Vejvi 

16 maj  Styrelsemöte kl. 14 hos Karin Bordon 

19 maj  Torsdagsdansen slutar. Lagets musiker spelar 

22 maj  Polskedansen slutar. Musikgrupper spelar till dans 

26-28 maj Svenska Folkdansringens 100-årsjubileum firas i Stockholm. 

24 juni  Uppvisning i Moheda kl. 14 och i Vederslöv kl. 16. 

28-30 juli Korröfestivalen 

Sensommaren Danser i Dädesjö 

7 augusti Skatelövs Spelmanslag Spelmansstämma 

21 augusti Polskedansen startar 

8 september Torsdagsdansen startar  

1 oktober Polskekurs i samarbete med Valshuset.  

  Dans till Boda Mollkapell på Nygatan 6. 

13 oktober Höstmöte 

 

 

 

 

Ordförande:   Elisabeth Angelöv  sagsberg@hotmail.com 

 

Mediasektionen:  Anders Isaksson  gubbenpetson@gmail.com 

    Ivy Andersson   anderssonivy@gmail.com 

    Elisabeth Angelöv  sagsberg@hotmail.com 
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RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET                            

Årsmötet ägde rum i Viktoriasalen, IOGT söndagen den 27 februari 2022. 32 medlemmar var 

närvarande. Kerstin Paulsson ledde eftermiddagens förhandlingar. En ny styrelse valdes. 

Denna består nu av Elisabeth Angelöv, ordförande, Kjell Forsberg, kassör, Ivy Andersson, 

sekreterare samt de ordinarie ledamöterna Karin Bordon och Regina Gustavsson. Doris 

Karlsson och Karin Martinsson valdes till suppleanter. Mötet beslutade bl a att 

medlemsavgiften under 2023 skall höjas till 300 kr. "Gökottan", som brukar äga rum under 

Kristi Himmelsfärdsdagen, slås samman med höstpromenaden. Några sommardanser 

kommer att anordnas. Mötet avslutades med avtackning av avgående funktionärer och 

därefter följde en trevlig samvaro med medhavd fika. Protokoll från årsmötet finns på 

hemsidan. 

 

Ivy Andersson 

 

 

 

 

MISSA INTE! 

Lördagen den 7 maj blir det en heldagskurs med Bert 

Persson "Kroppen i dansen och dansen i kroppen". 

Samtidigt blir det en spelkurs med Jeanette Eriksson och 

Johannes Jacobsson. Gå in på valshuset.se och läs mer 

om vad man kan vänta sig av dagen! På kvällen blir det 

konsert och dans. Biljetter på nortic.se.  

Hela arrangemanget 500 kr, medlem i Valshuset 400 kr.  

Enbart kväll 150 kr resp. 100 kr.  

Medlem i Valshuset 75 kr. 

 

 

 

 

 

 

MUSIK OCH SPEL 

Spelgruppen träffas den 15 maj kl. 14.00 hemma hos Ingegerd och Sven Erik Vejvi på 

Hallgården i Lammhult, för spel och repetition inför spelningen på torsdagsdansarnas 

avslutning 19 maj. Låtar att öva på, se lagets hemsida. 

 

Väl mött, Roland och Kjell 
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TORSDAGSDANS TILL HÖSTEN  

När vi startar upp Torsdagsdansen i höst har vi tänkt oss att börja 
kvällarna med lite extra stegträning. Så att alla som inte haft 
dansskorna på sig på länge får en chans att komma igång igen och 
får möjlighet att hänga med i vårt glada dansgäng! 
(Lättlärda nybörjare fixar det också.) Tipsa gärna!! 
 
Karin Bordon 

 

 

VÄXJÖORTENS FOLKDANSLAG I 

SAMARBETE MED VALSHUSET 

Till hösten ordnar vi en dag med spel- och danskurs i 
några dalapolskor på Nygatan 6. 
Skriv redan nu in 1 oktober i kalendern!  
Boda Mollkapell och dansinstruktörer håller i 
kurserna. På kvällen blir det konsert och dans. Mer 
information kommer på hemsidan, när vi närmar oss. 

 
Kate och Göran 

 

 

UPPVISNINGAR 

Två förfrågningar om uppvisningar på midsommarafton har inkommit, nämligen från 

Moheda och Vederslöv. Beslöts att tacka ja till båda uppvisningarna.  

Tider: kl. 14 i Moheda och kl. 16 i Vederslöv. 

 

 

SOMMARDANSER I DÄDESJÖ, KNALLABACKEN 

Vi planerar att ordna tre danser 

med levande musik i slutet av 

sommaren. Datum kommer att 

läggas ut på hemsidan. 

 

 
 

 

 

 

 

Knallabacken Dädesjö 
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RAPPORT FRÅN 0-FESTEN 

På skärtorsdagen var det äntligen dags att fira de medlemmar som fyllt jämnt under 2020 och 

2021. 52 medlemmar varav 12 var 0-or samlades i Tävelsås bygdegård. Aftonen inleddes med 

mingel och bordsplacering. Efter middagen hade Regina Gustavsson arrangerat "Masked 

Singer" med tema Melodifestivalen. Ett antal av lagets medlemmar agerade allt från Babsan, 

Carola, Roger Pontare till The Poodles. Vilka medlemmar som gömde sig bakom maskerna får 

ni själva lista ut. Konferencier och allsångsledare var Karin Måhlén-Jonsson. Hon hade även 

skrivit flera av visorna. Kvällen fortsatte med dans före och efter fikat. Efter en trivsam afton 

var det dags att köra hem i mörkret.  

 

Ivy Andersson (även en av arrangörerna) 

 

 
Foto: Eivor Svensson 

 

 

TACK FRÅN 0-ORNA 

Äntligen kunde nollorna från 2020 och 2021 bjudas på fest på skärtorsdagskvällen i Tävelsås 
bygdegård. Efter en utsökt måltid gick den stora Melodifestivalen med lokala förmågor i 
fantastiska kreationer av stapeln. Publiken var entusiastisk och både klappade takten och 
sjöng med i låtarna. Att dansa till musik av lagets spelmän var populärt, och när Ingegerd och 
Göran ledde polonäsen deltog nästan alla festdeltagarna. Sedan var det dags för kaffe och den 
längsta tårta vi sett - en ca två meter lång, härlig gräddtårta. Kvällen avslutades med mera 
dans, och vi tackar den fantastiska festkommittén under Reginas kraftfulla ledning för en 
minnesvärd kväll.  
 
Maarit, Ingo, Birgitta Blixt, Ulf, Ingegerd, Ingrid S, Karin E, Johne, Cecilia, Tina, Roland och 
Kerstin 
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Foto: Inga Ringsborg                                    Några av kvällens artister 

 

PROMENADER 

Vi är ett antal (10-20 personer), som promenerat vid Ryttartorpet under vårvintern. 

Vi träffas kl. 14.00 på söndagarna och går några kilometer, sen fikar vi. Många i laget går en 

hel del själva, men här går vi tillsammans. 

En del är aktiva dansare, en del är vid slutet av sin danskarriär och ytterligare någon kan 

tyvärr inte dansa längre. Det här är kanske viktigast för dem, som inte dansar längre. Att få 

träffa vänner sedan 30-40 år är viktigt.  

De som inte vill eller kan gå hela rundan, kan ta en genväg tillbaka. Det är lättgånget, vi har 

de som gått med rullator, så alla kan hänga med. 

Vi ser fram mot fler fina söndagspromenader under våren. 

 

Ingrid och Pär 

 

   
Foto: Eivor Svensson 

 

 

DANSBANAN 

Korrö är intresserade av att hyra dansbanan i år.  
Förutsättningen är dock, att laget får hjälp med arbetet att montera och demontera.  
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POLSKEKURS PÅ VISINGSÖ 

I månadsskiftet mars-april var vi på Braheskolan och dansade polskor tillsammans med ett 

fyrtiotal dansare från Danmark i söder till Hälsingland i norr. Vi hade kurs hela dagarna, och 

på kvällarna fick vi koppla av med ... dans. 

Margareta och Leif Virtanen höll i kursen. Vi fick fördjupa oss i bl.a. Stigpolska från Boda, 

Malungspolska och Norskleitjen. Under veckan hann det bli ett tiotal danser. 

Leif och Margareta är proffs på att se vad vi dansare behöver och ger både enskilda och 

allmänna tips, som hela gruppen behöver. Ofta också dansteknik, som man har nytta av i sitt 

dansande oavsett vilken dans man dansar. 

Till mycken glädje under veckan var även musikerna Gunnar Iggendal och Lena Wik 

Iggendal. De fick verkligen musiken att svänga, och det var roligt att höra om musikens 

ursprung och inte minst alla historier om olika spelmän. 

Som kursdeltagare blev vi uppmuntrade att ta med instrument. Vi slog ihop oss med två 

fiolspelare från Stockholm och hittade en gemensam repertoar, så vi kunde spela till dans en 

stund på kvällarna. Om detta låter kul, så blir det en kursvecka till hösten igen, så håll ögon 

och öron öppna! 

 

Kate och Göran 

 

    
Foto: Kate  o Göran          Kvällsdans                                                         Leif, Margareta, Gunnar och Lena  

 
Bakmesträning på färjan hem 


