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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Nu när vi närmar oss december kan jag konstatera att höstens aktiviteter har rullat på bra.  
På torsdagarna har Göran Andersson och Karin Bordon startat kvällarna med att repetera 
grundstegen. Några ringrostiga och ett gäng gymnasieungdomar har övat tillsammans med 
oss äldre medlemmar. På torsdagarna har vi varit 25–30 stycken som dansat och på 
söndagarna ungefär lika många dansare. Nu återstår endast några danskvällar och 
avslutningar med glöggmingel och musik av våra spelmän, innan julbestyren tar vid.  
Till 2023 är vi bjudna att delta under kulturnatten, och vårens danser startar i januari 
(polskor) respektive februari (folkdans/gillesdans). 
 

Elisabeth Angelöv 

 

 

AKTIVITETSKALENDER  

8 december Torsdagsdansen avslutas. Lagets musiker spelar till dansen 

 Klubbmästarna serverar glögg med tilltugg. 

11 december Polskedansen har avslutning, musiker spelar 

 Klubbmästarna serverar glögg med tilltugg. 

27 december Skatelövs spelmanslag bjuder in till mellandagsdans i Grimslövs föreningslokal 

   2023 
15 januari Polskedansen startar 

15 januari  Verksamhetsberättelserna skall vara sekreteraren tillhanda 

28 januari Kulturnatten tema hjältar 

2 februari Torsdagsdansen börjar 

19 februari Spelträff kl. 15 hos Fosseus 

26 februari Årsmöte kl. 15 IOGT 

18 mars 80-årsjubileum 

11 maj  Torsdagsdansen avslutas 

21 maj Polskedansen avslutas för våren 

  

 

 

 

 

 

 

 

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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AVSLUTNING HÖSTENS DANSER 

När vi avslutar höstens danser 8 december respektive 11 december, så sker det till musik av 
lagets spelmän och kanske ytterligare några musiker. 
Klubbmästarna kommer att servera glögg med tilltugg. 
 
 

 
 
 
MELLANDAGSDANS 
 
Vill ni dansa till Skatelövs spelmanslag? 
Tisdagen den 27 december kl. 19 ordnar  
Skatelövs spelmanslag mellandagsdans  
i Grimslövs föreningslokal. 
Inträde 100 kr. Fika ingår. 
Välkomna! 
 
Eva Hörberg 

 

 

 

   2023 
 

 

 

ÅRSAVGIFTER 2023  

Medlemsavgift och dansavgift – betalas helst under januari. 
 
Medlemsavgift  300 kr 
Ungdom till och med det år man fyller 25 år 150 kr 
Familj med barn upp till 25 år 650 kr 
 
Dansavgift  300 kr 
 
Bankgiro             5717–0318 
Swish-nummer: 123 347 43 50 
 
De flesta betalar nu via internetbanken, men om du önskar ett inbetalningskort så kan du 
kontakta kassören Kjell Forsberg, e-post: forsberg.kjell56@gmail.com 
Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningskortet! 
 

Kjell Forsberg (kassör)  
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POLSKEDANS VÅREN 2023 

Polskedansen startar 15 januari och pågår varannan vecka fram t.o.m. 21 maj. OBS! annandag 

påsk 10 april en måndag. 

Göran och Kate 

 

 

KULTURNATTEN 

Hjältar kommer i många skepnader. De kan vara små och stora, vardagliga och grandiosa, 

bestyckade med superkrafter men också med helt vanliga mänskliga förmågor. Somliga 

hjältar håller sig på avstånd, andra finns mitt ibland oss. Är det något vi kan vara säkra på  

är det att hjältarnas tid aldrig är över. 

Det gläder Växjö kommun med andra ord att få bjuda in er till 2023 års kulturnatt, där vi 

uppmuntrar er att arrangera på temat hjältar! 

Varmt välkomna att medskapa kulturnatten lördagen den 28 januari.  

Temat är som vanligt frivilligt – byt om i närmaste telefonkiosk  

eller skarva dig fram som en riktig antihjälte!  

 

 

TORSDAGSDANS VÅREN 2023 

 
Torsdagsdansen börjar den 2 februari och pågår varje vecka fram t.o.m. 11 maj. 

 

Göran, Karin, Elisabeth och Arne 

 

 

ÅRSMÖTE                            

Årsmötet äger rum söndagen den 26 februari 2022 kl. 15.00 i IOGT, andra våningen. 

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut digitalt men kommer även att läggas ut på lagets 

hemsida. Tag med handlingarna till mötet. 

Välkomna! 

 

Ivy Andersson 

 

 

80-ÅRSJUBILEUM 

 
Växjöortens Folkdanslag 80 år.  
17 mars 1943 bildades Växjöortens Folkdanslag. 
Boka lördag 18 mars 2023 för en jubileumsfest. 
Utförligare inbjudan kommer. 
 
Jubileumskommittén  
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GEMLA FOLKPARK – SOMMARFEST MED VÄRENDSGILLET 

     

  
Då vi blev inbjudna till Värendsgillets sommarfest i 

Gemla Folkpark den 20 augusti, var vi ett 30-tal från 

vårt lag som kom. 

De som önskade kunde vara med på en guidad tur i 

leksaksmuseet vid hembygdsgården. Därefter avnjöt 

vi medhavd fika i den vackra parken. 

Sen började dansen med flera dansledare som lärde 

oss olika danser. 

Avbrott för god mat "buffe" som kom från orten. 

Dans igen och sen kvällskaffe med god kaka. 

När dansen slutade vid 22-tiden var de kulörta 

lamporna i parken tända och vi som var med, trötta 

och nöjda efter en trevlig fest.  
 

Gunilla Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

Foton: Eivor Svensson 
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DANS PÅ KNALLABACKEN I DÄDESJÖ 

 

 

Vid tre tillfällen under augusti och september har vi dansat på Knallabacken i Dädesjö. 

Musikanter i olika konstellationer har ordnat med musiken. Ett blandat utbud av polskor och 

gillesdanser har lockat danssugna medlemmar.  

Arrangerat av Karin Persson, Kate Graae-Nielsen, Göran Persson i samarbete med Valshuset. 

 

 

HÖSTVANDRING/PROMENAD 

Höstens promenad anordnades av Inga 

och Kalle Ringsborg i Rottne. Vi var 25 

personer som mötte upp den 4 september 

i det vackra höstvädret. Det hade ordnats 

två rundor, en lång och en kortare i 

vacker natur som slutade vid Ekebacken 

där vi intog vårt medhavda kaffe. Inga och 

Kalle bjöd sedan in oss till sin trädgård 

där vi gick en lagom klurig tipsrunda och 

kastade pil och boll, medan grillen blev 

varm. När alla hade ätit blev vi bjudna på 

kaffe och kaka innan det var dags att dra 

sig hemåt efter en trevlig eftermiddag 

med mycket prat och skratt. 

Elisabeth Angelöv 

 

 

  

 

 

 

    Foto: Kjell Forsberg 

 

Foton: Kjell Forsberg 
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TORSDAGSDANS I HÖST LOCKADE NYA MEDLEMMAR  

 
 
När vi startade upp Torsdagsdansen i höst började kvällarna med lite extra stegträning,  
så att alla som inte haft dansskorna på sig på länge fick en chans att komma i gång.  
Vi har haft glädjen att få hälsa fyra nya medlemmar välkomna i laget. Lena Carlsson,  
Elisabeth Hallenbrant, Kristina Hallenbrant och Karin Emanuelsson. 
 
Kjell Forsberg 

 
 

POLSKEDANS 

Under hösten har vi träffats nio gånger för att dansa polskor från framför allt Dalarna och 

Jämtland. Några gånger har vi haft förmånen att dansa till Roland Hanssons dragspelsmusik. 

Sista gången har vi dans till levande musik, då vi bjuder in alla lagets spelmän. Vi har varit 

mellan 20 och 30 dansare varje gång. 

Det är roligt att se hur många utvecklar sin dans! 

 

Göran och Kate 

 

 

  

Foto: Kjell 
Forsberg 

 
Foto: Eivor Svensson 
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HÖSTPROMENADER I BOKHULTET 
 

   
Vet ni var Biparadiset ligger?  
 
Ja, alla som deltagit i folkdanslagets 
höstpromenader vet naturligtvis. Det är ett 
område på gamla I11 vid Bokhultet, som gjorts 
i ordning för att vildbin och andra små flygfän 
ska trivas. Här finns sittplatser för besökare 
och fina foton och beskrivningar av djur och 
växter som trivs i området. Denna intressanta 
plats har varit utgångspunkt för 
höstpromenaderna. 
 

 
8–15 medlemmar har träffats för att promenera cirka en timma varje söndag. Eivor och Kjell 
har visat vägen på de otaliga stigar som finns i området. De har lyckats variera så att det 
nästan varje söndag känts som något nytt. Bokskogen i området har under hösten också 
ändrat karaktär. Ibland har promenaden gått till Sundet och ibland längs sjön. Eftersom 
hälsan gör att alla inte kan gå lika långt har det varit enkelt att korta av rundan vid behov. 
Sedan har alla återkommit till utgångspunkten för fika, prat och en stunds gemenskap.  Alla 
är överens om att det är så mycket roligare att promenera tillsammans än att göra det var för 
sig.  Det konkurrerar inte med dansen för de flesta deltar där också. Nu skymmer det vid fikat, 
men så länge vädret är skapligt så fortsätter träffarna. 
 
Ett stort tack till Eivor och Kjell som håller i denna verksamhet. 
 
Birgitta och Folke Schön 
 

 

 

 

 

 

  

Foto: Kjell Forsberg 

 

Foton: Eivor Svensson 
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DANS-OCH SPELKURS MED 

BODA MOLLKAPELL 

 
 

 

 

Lördagen 1 oktober samlades vi i Musik i Syds fina lokaler på Nygatan. Där höll Boda 

Mollkapell kurs i dalapolskor – både spel och dans.  

Spelmännen hade fått noter och inspelningar innan kursen, vilket vi var mycket nöjda 

med. Dagen skulle användas till att komma närmare rättviks- och bodapolskor och hur få 

till ”stilen”, vilket underlättades av att vi redan hade lärt oss låtarna. 

Vi bildade en grupp och hade förmånen att spela tillsammans med Knapp Britta, Knapp 

Karin och Lars Ljunggren från Boda Mollkapell. Vi startade med att lära oss sekundering i 

olika tonarter, samtidigt som vi fick chansen att gnugga in polskestråket. Det var Lars som 

berättade om hur han i tidig ålder skaffade sig erfarenhet genom att sitta med äldre 

spelmän och sekundera. Vet man bara tonarten och vilka tre ackord som ingår i den, så 

kan man spela till låtar som man aldrig hört förut. På det viset lärde man också in nya 

melodier. 

Knapp Britta hade mycket att berätta från sin uppväxt i Boda. Det var intressant att lyssna 

på och det blev många goda skratt under dagen.  

Lars, Britta och Karin bjöd verkligen på sig själva och vi var väldigt nöjda. Det enda dåliga 

var att tiden gick för fort. 

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. 

Christina visade oss sin cittra och hur hon kunde spela både dur- och mollackord. 

(Hemligheten var en liten spak)  

På kvällen fick vi först en konsert. Det var svårt att sitta still! 

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? 

Det var nog fler som tänkte så, för det var fullt på dansgolvet ända till halv-elva, då de 

slutade spela. Då hade vi som gått kursen startat klockan tio på förmiddagen! Boda 

Mollkapell var mycket nöjda med det mottagande de fått och positiva till att folk blev kvar 

och dansade hela kvällen. 

Detta var ett samarbete mellan Växjöortens Folkdanslag och Valshuset med stöd av  

Kulturens. 

 
Kate och Göran  

                                                              I samarbete med 

 

Foto: Kate Graae-Nielsen 
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TORSDAGSDANS MED GÄSTER, 6 OKTOBER 

  

 
Äntligen hade vi möjlighet att bjuda in Värendsgillet och Urshults Bygdegille till en danskväll 
igen. De senaste åren har coronarestriktionerna hindrat oss från att dansa tillsammans men 
nu var det dags. Ett 50-tal danssugna kom och dansade, före kaffet med Göran A och Karin B 
som ciceroner. Det blev bl.a. Torsdagsengelska, Yellow Rose, Lucky Seven och 
Sönderborgskadrilj. Klubbmästarna hade ordnat kaffe och tilltugg till pausen och som vanligt 
var det uppskattat. Arne och Elisabeth tog sedan över och guidade oss genom bl.a. Trevligt att 
råkas, Oh Susanna, Tre Ting och Promenad på landet, innan det blev hemdags. 
 
Elisabeth Angelöv 
 
 

RAPPORT FRÅN FÖRENINGSMÖTET 
 
Föreningsmötet den 13 oktober i IOGT samlade 35 medlemmar. Ordföranden inledde med att 
meddela, att danserna under året har fortsatt som planerat. De tre sommardanserna i Dädesjö 
var mycket uppskattade och samlade 20–30 personer per gång. Många musiker från olika 
grupper spelade till dansen. 
Höstvandringen den 4 september, som makarna Ringsborg hade anordnat, samlade 25 
medlemmar. Promenaden avslutades med trevligt samkväm vid grillen i familjen Ringsborgs 
trädgård. 
Kassören redovisade lagets ekonomi och presenterade även en preliminär budget för 2023. 
Mötet var enigt om att det är viktigt att försöka hitta en annan danslokal och även ett förråd 
för att få ner hyreskostnaderna. Uppdrogs åt styrelsen att kolla lokaler. Under våren kommer 
dock laget att vara kvar i IOGT. 
Mötet beslutade, att dansavgiften för 2023 skall vara 300 kr. 
Laget fyller 80 år under 2023. Mötet beslutade att detta skall firas med en fest under våren och 
att andra lag skall bjudas in till denna. En kommitté utsågs med Göran Andersson som 
sammankallande. 
Danserna kommer att avslutas med att klubbmästarna serverar glögg med tilltugg. 
Skatelövs spelmanslag ordnar jubileumsfest den 22 oktober samt den sedvanliga 
mellandagsdansen den 27 december. 
Inbjudan till kulturnatten i Växjö den 28 januari 2023 har inkommit. 
Söndagspromenaderna som Eivor Svensson och Kjell Forsberg ordnar har blivit mycket 
uppskattade. 
 
Ivy Andersson  

Foto: Kjell Forsberg 

 

Foto: Karin Bordon 
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FESTLIGT NÄR SKATELÖVS SPELMANSLAG FIRAR 40 ÅR 

Till Skatelövs spelmanslags 40-årsjubileum bjöd 
spelmanslaget in till dans och fika i Grimslövs 
föreningslokal lördagen den 22 oktober 2022. Cirka åttio 
glada dansare hörsammade inbjudan och dansade till 
spelmanslagets toner hela kvällen med paus för kaffe/te 
med prinsesstårta.  

Firandet inleddes på eftermiddagen med middag för 
spelmanslagets medlemmar och anhöriga. Där visades 
också bilder från och berättades om lagets 40-åriga 
historia. Skatelövs spelmanslag har funnits i organiserad 
form sedan 1982 och har sitt ursprung i fyra mindre 
grupper från Grimslöv, Ljungby och Alvesta. Dessa gick, 
tillsammans med ytterligare spelmän, samman i en större 
grupp och så var Skatelövs spelmanslag bildat. 

Idag består laget av ett tjugotal spelmän som träffas 
regelbundet för att träna och spela tillsammans. 
Spelmansstämman i Skatelövs hembygdsgård Rosenlund 
är ett årligen återkommande arrangemang liksom 
juldansen i hembygdsgården tredjedag jul. Utöver detta 
spelar man vid andra aktiviteter i trakterna närhelst tillfälle och möjlighet uppstår. Här och 
nu ett engagemang i Växjö domkyrka i samband med firande av Christina Nilsson jubiléet, 
den 13 november. 

Under kvällen uppvaktades spelmanslaget med presenter från olika håll. Skatelövs 
folkdanslag överlämnade t ex en gåva i form av parkeringsvakter vid kommande års 
Skatelövsstämma, något som tacksamt togs emot av lagets representant. Från Växjöortens 
folkdanslag deltog denna kväll drygt 35 medlemmar och folkdanslaget uppvaktade med en 
korg fylld med allehanda godsaker. Kvällen såg ut att vara mycket uppskattad av samtliga 
deltagare som njöt fullt ut av dans och fin musik.  

20221102 /Inger Lundberg 

 
 
TORSDAGSDANSEN 27 OKTOBER 
 
Vid torsdagsdansen den 27 oktober hade vi äran att få dansa till levande musik. Nio av lagets 
musiker spelade under ledning av Kjell och Roland. Ett trettiotal medlemmar dansade 
gammaldans blandat med gillesdanser, kadriljer och engelskor. Kvällen var jättetrevlig. Nästa 
gång som vi får glädjen att dansa till musik av våra duktiga musiker blir i samband med 
julavslutningen den 8 december. 
 
Ivy Andersson 

  

                                  Foto: Inger Lundberg 
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MUSIK- OCH SPELSEKTIONEN 

Lagets musiker träffas två gånger per termin oftast hos Barbro och Mikael Fosseus. Inför 
träffarna brukar nya låtar läggas ut på hemsidan både som inspelning och med noter så att 
man kan förbereda sig inför spelträffarna. Ibland har det varit särskilda teman typ hambo, 
kadrilj, bodapolska mm. Sedan starten har en gemensam repertoar skapats, vilken gruppen 
utgår ifrån när den spelar till dans. 
Denna sommar arrangerades dans på Knallabacken i Dädesjö vid tre tillfällen, och några ur 
spelgruppen spelade där under ledning av Roland Hansson. Spelgruppen spelade halva tiden 
och andra grupper spelade resten av tiden. Gruppen har haft två spelträffar hos Fosseus under 
hösten och spelat till dans för torsdagsdansarna en gång under hösten. Ytterligare en spelning 
planeras till dansen den 8 december på IOGT. 
Nästa spelträff äger rum den 19 februari kl. 15 hos Fosseus. Gruppen är öppen för alla 
medlemmar i laget, så ni som spelar är hjärtligt välkomna att delta. 
Spelgruppen önskar er En God Jul och Ett Gott Nytt År! 

Kjell Karlsson och Roland Hansson 

 

 

ÄNNU EN 0-FEST 

Årets andra 0-fest ägde rum lördagen den 19 november i Tävelsås bygdegård.  
Den här kvällen firades de som har fyllt jämnt under 2022. Fem nollor firades och förärades 
små fina gyllene kokarder.  
Efter det att alla hade kämpat med att försöka besvara svåra tipsfrågor med tema från 1942, 
1952 och 1962 ledde Birgitta Blixt 0-orna i en sånglek. Efter en god middag blandat med några 
sånger från jubileumsåren tog dansen vid. Musikerna under ledning av Kjell Karlsson och 
Roland Hansson blandade gillesdanser med gammaldanser och lite lekar samt en 
promenadpolonäs. 
Ett sextiotal medlemmar deltog i festen, och de flesta var uppe på dansgolvet. Kvällens 
konferencier var Cecilia Frostenson Lööv, som också hade satt ihop tipsrundan och 
sånghäftet. Efter en supertrevlig kväll var det dags för alla att försöka köra hem sakta men 
säkert i mörkret och i det moddiga väglaget. Ett varmt tack riktas till arrangörsgruppen, 
vilken hade lagt ned mycket jobb med att ordna en trevlig kväll. 
 
Ivy Andersson, nöjd gäst 

  

Foto: Eivor Svensson 
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Bilder från 
nollfesten 
 
Foton: 
Eivor Svensson 
Karin Bordon 
Kjell Forsberg   
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             Tack för den trevliga nollfesten  
             där vi blev uppmärksammade,  
             dekorerade och firade.  
 
              Stort tack från de fem nollorna  
              genom Anders.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              TP Nr 4, november 2022, sammanställd av Kjell Forsberg 


