
Verksamhetsplan 2020

Enligt Växjöortens Folkdanslags stadgar är målet att sprida intresse för och kunskap 
om bl.a. folkdans och att bidra till vänskap och gott kamratskap mellan 
generationerna

Försöka få nya medlemmar 

Fortsätta med torsdagsdanserna, där både gillesdanser och folkdanser tränas 

Fortsätta med polskedanserna och polskegnuggen

Ordna spelträffar med lagets medlemmar

Delta i nästa års kulturnatt (2021)

Avsluta vårterminen med logdans

Uppvisningsdansa vid de tillfällen då vi får förfrågan, t. ex. vid midsommar på 
Norrelids serviceboende  och i hembygdsparkerna i Moheda och Vederslöv

Ordna bryggdans vid Vattentorget före höstterminens start

Ordna de traditionella festerna som påsk-, midsommar- och 0-fest

Ordna gökotta och höstvandring

Inbjuda andra lag samt delta i deras dansaftnar när vi bjuds in till dem

Hyra ut dansbanan till Korröfestivalen

Ordna danser för både torsdags- och polskedansare där musiksektionen står för 
arrangemanget

Genomföra en medlemsenkät under februari-mars

Försöka genomföra ett samarrangemang med Valshuset under hösten 2020

Om 0-festen se sid 2



Nolla för en dag - den 16 november 2019

Att bli nollad kan ibland vara förenat med obehag och förnedring.
Men så är det definitivt inte i folkdanssammanhang, som väl är. Där
är det enbart ett stort och sant nöje. Man blir festföremål, ”kändis”,
för en dag. Det är bara att njuta! Så omgivna av ”paparazzis”, som
vi blev då, blir man inte ofta här i livet, och tur är väl det!

I år var vi åtta nollor, som satt vid ett vackert dukat bord med
kandelaber och blommor. Vi var verkligen i centrum såväl
bokstavligt som bildligt och kände oss uppburna av alla glada
dansvänner i kretsen runt om. Fina och roliga sånger förhöjde
givetvis också stämningen. Igenkänningsfaktorn var hög, då vi
sjöng om Lilla nollans morgondag! - Men jag säger bara:

Till 60, 70, 80 vi nått, än se´n
Det är långt till hundra än!

Fjolårets nollor (”ettor”?) med Thore G som skicklig frontfigur,
framstod verkligen som förstklassiga arrangörer. De är alla värda ett
stort och varmt tack för den lyckade festen, som sent ska glömmas.
Frågan inställer sig nu osökt: ”Hur ska man lyckas upprepa en
sådan succé?”

Än en gång tack från årets åtta nollor genom en av de äldsta.
Karin Måhlén Johnsson


