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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Så har vi kommit in i augusti, höstens aktiviteter börjar komma igång och jag ser 

fram emot att få träffa er dansare igen. Jag hoppas att alla har haft en bra sommar 

och är redo för nya utmaningar. En påminnelse om att två sommardanser återstår, 

på Knallabacken i Dädesjö; 28 augusti och 11 september. Till hösten tror jag att det 

blir ungefär som vanligt på danskvällarna; lite gamla, nygamla och nya danser - och 

trevligt umgänge. Vi har också bjudit in Urshults Bygdegille och Värendsgillet till 

en torsdagskväll i oktober. Själv har jag gått Kulturens ledarutbildning under 

sommaren. Det har blivit ett krav, för att kunna hantera deltagarlistor och dylikt. 

Det var nyttigt att få ord på det vi ledare tänker och gör under en kväll, även om 

det inte var så mycket som var helt nytt. 

 

Elisabeth Angelöv 

 

 

AKTIVITETSKALENDER  

28 augusti  Sommardans i Dädesjö kl. 15-18 

4 september  Höstvandring/promenad kl. 14 i Rottne 

4 september Polskedans kl. 18 

8 september  Torsdagsdansen startar kl. 18. Inleds med stegträning 

11 september  Sommardans i Dädesjö kl. 15-18 

18 september  Spelträff på Furubo kl. 15. Tema Bodapolska och Menuett 

18 september  Söndagspromenaderna startar, kl. 14.30. Samling Biparadiset, Bokhultet 

1 oktober  Dans- och Spelkurs och med Boda Mollkapell, tillsammans med Valshuset, 

 på Nygatan 6, Växjö 

6 oktober  Värendsgillet och Urshults Bygdegille bjudes in till dansen 

13 oktober  Höstmöte i IOGT kl. 20 

17 oktober  Styrelsemöte kl. 14 hos Regina Gustavsson 

22 oktober Skatelövs Spelmanslag Jubileumsfest 

19 november  0-fest i Tävelsås bygdegård 

 

 

 

 

 

 

 

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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INGO JARMUTH TILL MINNE 

 

                                                 
          Ingo Jarmuth                                 Bornholm 2011                               Foto: Birgitta Schön 

 
Vår dansvän Ingo Jarmuth gick hastigt bort den 13 juli 2022. Vi pratade med honom dagen 

innan och vi planerade, att han skulle hälsa på oss i Portaryd längre fram i sommar. Ingo har 

varit med i Växjöortens Folkdanslag i nästan 20 år. Han uppskattade särskilt polskorna och 

har under årens lopp inte missat många polskedanser utan kört den långa vägen, 8 - 9 mil 

enkel resa, för gemenskapen och glädjen att dansa i laget. Ingo har också deltagit i fester och 

utflykter samt i en av resorna till Bornholm och folkdansuppvisningen där. 
 

Folke och Birgitta Schön 

 

 

SOMMARENS FÖRSTA DANS PÅ KNALLABACKEN I DÄDESJÖ 

Rottnen Runt och Musiksektionen spelade till dans – vals, hambo, slängpolska, rättvikspolska, 

schottis och mycket mer.  

Missade ni tillfället, finns chansen igen 28 augusti och 11 september kl. 15.00-18.00. 

Tag med eget fika!  

Välkomna hälsar Karin Persson, Kate Graae-Nielsen, Göran Persson  

  

      Foto: Karin Bordon 
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HÖSTVANDRING/PROMENAD: 

Söndag den 4 september, kl. 14.00 i Rottne.  

Samling vid Kvarnabacken, hembygdsgården efter Löpanäsvägen 84. 

 

För att så många som möjligt ska kunna delta, finns det två alternativa rundor att 

välja; en lite längre (ca 1 tim) och en lite kortare. Efter promenaden dricker vi kaffe 

på Ekebacken, innan det blir grillning, tipsrunda och pilkastning hemma hos  

Inga och Kalle på Violvägen 12.  

Ta med dig fikakorg och vad du vill ha att äta/grilla. Som avslutning bjuder  

Inga och Kalle på kaffe och kaka. 

Välkomna hälsar Inga, Kalle, Arne och Elisabeth 

 

 

TORSDAGSDANS I HÖST  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÖNDAGSPROMENADER 

Start 18 september, kl. 14.30.  

Vi träffas och går 2–3 kilometer och sedan fikar vi. Ta med egen fikakorg. 

Samling: Biparadiset, Bokhultet. 

 

Kontaktpersoner: Eivor o Kjell 
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MUSIK OCH SPEL 

Nästa spelträff den 18 september kl. 15.00 i Furubo. Temat denna gång har vi bestämt 

blir Bodapolska och Menuett. Det ligger i tiden, i alla fall i Växjö och då gäller det att 

vara på tårna. Inspelningar och noter kommer som vanligt att läggas in på hemsidan. 

Spela på nu, så ses vi och går igenom nya och alla gamla låtar. Ni som spelar, men som 

ännu kanske inte medverkat är givetvis välkomna. 

Roland och Kjell 

 

 

DANS-OCH SPELKURS MED BODA 

MOLLKAPELL 

Lördag 1 oktober 2022  
på Nygatan 6, Växjö 
 

 
 

 

 
Danskurs:  Bodapolska och Orepolska (parvis anmälan) 
 
Spelkurs:    Låtar från Boda och Rättvik (kursmaterial kommer att finnas tillgängligt i 

förväg) 
Tider:  10.00-12.00 kurs 

12.00-13.30 egen ordnad lunch 
13.30-15.30 kurs 
Anmälda förväntas ha erfarenhet av polskedans respektive vara  
förtrogna med sitt instrument. 
 
Dagen avslutas med konsert och danskväll med Boda Mollkapell. 
 

Biljetter: www.nortic.se  
Danskurs: Köp en duobiljett med den du tänker dansa med.  
Medlem: 800 kr/par, icke medlem: 1000 kr/par (Max 20 par) 
Spelkurs: Medlem 400 kr, icke medlem 500 kr. 
I biljettpriset till kurserna ingår kvällens konsert och dans. 
Endast konsert och dans: Medlem 150 kr, icke medlem 200 kr. 
Medlemspris för Valshusets och Växjöortens medlemmar. 

 
 
  

 
Kate och Göran  

                                                              I samarbete med 

http://www.nortic.se/
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KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE 

Tid: Torsdagen den 13 oktober 2022 kl. 20.00 
 

Tag med eget kaffe! Klubbmästarna serverar smörgåsar. 
 

Plats: IOGT, Växjö 
 

1.  Mötet öppnas 
2. Fastställande av dagordning 
3. Val av justeringsmän 
4. Årsmötets protokoll 
5. Rapporter 
    a/ Ordförande 
    b/ Kassör 
    c/ Övriga ledamöter 
    d/ Övriga rapporter 
6. Beslutsärenden 
7. Övriga frågor 
8. Mötets avslutande 

 
OBS! Tag med dagordningen till mötet! 
 

 

 

DAGS FÖR ÄNNU EN 0-FEST 

Den 19 november är det 0-fest i Tävelsås bygdegård. Vi firar er som fyller jämnt i år. 

Boka in datumet, mer info kommer senare. 

 

 

LAGETS DANSLEDARE PÅ BILD 

 

                 

Kate och Göran till vänster, Karin och Göran i mitten samt Elisabeth och Arne till höger. 
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FOLKDANSRINGENS 100-ÅRS JUBILEUM (26-28 MAJ) 

Från laget åkte 11 medlemmar till Stockholm; Göran A, Karin B, Ingegerd V, Birgitta Bj, 

Gunilla K, Solveig o Karl-Gustav A, Meta, o Anders J, Inga och Kalle R. 

De flesta åkte tåg och hade det länge spännande med sökningar av hemresa, på grund av SJ:s 

banarbete. Till slut löste det sig, jag tror att alla kom hem. 

Jubiléet började på torsdagen med incheckning och invigningstal. Därefter hade vår ledare 

Göran och hans kompis Mats Nilsson ett bejublat föredrag ”Ur Arkivens gömmor”, med gamla 

bilder och filmer. Tyvärr hade lokalens folk inte fått ordning på ljudet! 

Till hösten hoppas jag få lära mig budkavledansen 100-årshambon, som visades i olika 

versioner. 

Fredagen hade olika seminarier, några av oss var på baldans och kadriljer, som liknade våra 

träningar hemma i laget.  

Fredag kväll var den stora upplevelsen, trerätters middag med underhållning och dans i 

Stadshuset. Nästan som Nobelfesten, men Kungafamiljen syntes inte, kanske inte bjudna. 

Efter den väldigt goda maten i trevligt sällskap blev det Sveriges längsta långdans, som fyllde 

dansgolvet och alla utrymmen omkring. Under kvällen uppträdde en väldigt duktig 

riksspeleman med Nyckelharpa. Sedan var det allmänna danser till den stora och väldigt 

kompetenta spelmansorkestern. Vi fick också prova på 100-årshambon. 

Lördagen hade uppvisningar och aktiviteter i Rålambshovsparken. Tyvärr regnade det nästan 

hela tiden. Detta skulle varit inomhus för att komma till sin rätt. 

På kvällen avslutningskonsert med Zorns folkmusik, fantastisk sång, musik och dans. 

Resan blev väldigt bra och vi hade också trevlig samvaro emellan aktiviteterna. 

Kalle Ringsborg 

 

Dans i Gyllene salen. 

 

100-årshambon 

 

Peter ”Puma” Hedlund  

 

Rålambshovsparken 

 
Foto: Karin Bordon 
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RAPPORTER FRÅN KORRÖFESTIVALEN OCH  

SPELMANSSTÄMMORNA I BYGDEN 

   
Väckelsångs hembygdspark                                    Foto: Ivy Andersson 

Korröfestivalen ägde rum mellan den 26 och 30 juli och 
avslutades som vanligt med spelmanstämma med 
gudstjänst i Älmeboda kyrka och spelmansstämma i 
Rävemåla hembygdspark. Tisdagen den 2 augusti var det 
dags för nästa stämma, den här gången i Väckelsångs 
vackra hembygdspark som är granne med kyrkan. 
Antalet spelmän var nästan fler än antalet besökare. Ett 
trettiotal spelmän deltog i allspelet. Flera av lagets 
spelmän deltog samt även spelmän från Värendsharpan, 
Värends spelmansgille och andra grupper. På söndagen 
samma vecka var det dags för Skatelövsstämman, som 
inleddes med folkmusikgudstjänst i Skatelövs kyrka. 
Spelmännen samlades sedan i den vackra 
hembygdsparken Rosenlund för allspel och dans. 
 

Ivy Andersson 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökare i Rosenlund     Foto: Karin Bordon 

Allspel i Rosenlund                                  Foto: Karin Bordon 
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DANSBANAN 

Korröfestivalen ville hyra vår dansbana i år. Staketet runt banan behövde lite ny målarfärg, 
det fixade fem av lagets kavaljerer. När dansbanan skulle monteras upp, respektive rivas igen, 
deltog 12 av lagets medlemmar. Vi fick dessutom hjälp av några av Korröfestivalens personal, 
framför allt med att bära de tunga balkarna och golvsektionerna.  
Det är många som säger att vår dansbana är bland de bättre att dansa på. 
 
Kjell Forsberg 
 

 

       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                              TP Nr 3, augusti 2022, sammanställd av Kjell Forsberg 

                                 Foto: Kjell Forsberg och Karin Bordon 


