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Många roliga danser i sommar! - dansbanan monterad på Korrö
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KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE

Tid: Torsdagen den 11 oktober 2018 kl 20.00
(Dans 18.30-ca 19.30, därefter fika)

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
a/ Julavslutning – arrangemang och ansvariga för dessa

7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

OBS! Tag med dagordningen till mötet!

Nya medlemmar
Rozika Genc, Lärkgatan 4 C, 35232 Växjö hälsas välkommen tillbaka till laget.
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Rapport från påskfesten
På skärtorsdagen den 29 mars var det dags igen för den sedvanliga påskfesten. 
Denna gången hölls den i Videsborg. Kommittéen bestående av Karin Johansson, 
Karin Martinsson, Ingrid Svensson och Harry Karlsson hade gjort ett gott arbete 
med att planera den, och medlemmarna hade hjälpts åt med att laga till ett antal 
goda rätter till påskbordet. Tyvärr deltog bara ett trettiotal medlemmar i
festen. Efter maten satte dansledarna fart på oss, och musikerna Trio Hansson 
tillsammans med Kjell Karlsson spelade till dansen. Efter några timmars mycket 
trevlig samvaro med mat och dans var det dags för hemresa i det tvivelaktiga 
vårvädret.
Ivy Andersson

Gökottan 2018
I år ställde vi kosan till det som blivit Sveriges senaste nationalpark 
Åsnenområdet. Två veckor efter vårt besök invigdes den av kronprinsessan 
Viktoria. Vi samlades vid Trollberget utanför Hulevik, där vi njöt av strålande sol 
och vacker natur. En del promenerade lite, andra lapade sol efter kaffe och 
tipsrunda och väntan på att grillen skulle tändas. Sedvanlig pilkastartävling och
grillen var därefter varm nog att användas . Efter ytterligare en stunds samvaro 
bröt vi upp och styrde kosan hemåt.
Elisabeth



Logdansen
En lärare i skolan sa vid ett tillfälle, att ”En gång är ingen gång men två gånger är 
en vana”. Det är så det blir traditioner i folkdanslaget. Det börjar lite försiktigt och 
om det var roligt, så prövar vi en gång till och sedan en gång till. Ja, så började 
logdansen och nu har vi haft den som avslutning i mer än tjugo år. Malin och 
Mikael Fernholm har spelat med vänner. I år, den 2 juni, var det Eva och Bruno 
Bjärnborg och Kjell Karlsson. Fantastiskt härlig dansmusik – gammaldans, polskor, 
kadrilj och en engelska. Trots pressande värme, i alla fall i början av kvällen, 
dansade drygt 30 medlemmar av hjärtans lust men några fler hade fått plats på 
logen i Skårtaryd. Vi är glada över att få tillgång till logen hos makarna Jacobsson.
Birgitta Schön
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Ulla Nilvén till minne
Vår vän och medlem Ulla Nilvén gick oväntat bort den 24 juni, endast 69 år 
gammal. Hon deltog hela april i dansen på torsdagarna. Ulla har varit medlem i 
vårt folkdanslag mycket länge. Hon var en av de första som finns kvar i min 
minnesbild från mina första besök i laget 1983. Hon kom med sin lille son i 
sittvagnen till danslokalen på Kristina Nilssons väg. Han satt tyst och tittade på 
och somnade snart. 

Ulla har som en mycket duktig dansare deltagit i uppvisningar och 
teaterframträdanden. Hon byggde upp folkdanslagets bibliotek, som omfattar 
litteratur för dansledare, folkdräkter, hantverk och folkliv. Ulla och hennes Göran 
har haft en stor och drivande betydelse för danskurser och för många av de resor 
som skett under min tid i laget. Det gäller även för de temafester som förkommit, 
såsom baler. Jag känner en stor tacksamhet för alla roliga upplevelser av 
gemenskap och minnen som jag fått därigenom, till exempel resorna till Slovakien, 
England och Frankrike samt Nordlek i Norge och Finland.
Birgitta Schön

Samkväm på midsommarafton
Efter helgens uppvisningar samlades 26 av lagets medlemmar i Videsborg för 
att ha en trevlig kväll tillsammans. Festkommittén hade dukat upp en smaklig 
midsommarbuffé. Aftonen fortsatte med att dansledarna fick fart på oss i 
gillesdanser och i några polskor. Paus gjordes för kaffe med jättegoda 
hembakta kakor som tilltugg. Ett varmt tack till festkommittén och till 
dansledarna för en trevlig afton.
Ivy Andersson



Mitt gamla folkdanslag 
önskade lära sig 
polskor eftersom de 
planerade att resa på 
Nordlek, alternativt till 
Korrö-festivalen. 
Visserligen har väl 
både Inger och jag fått 
in en och annan polska, 
men till att lära ut 
räcker nog inte 
kompetensen.

- Men vi har ju duktiga 
dansledare i Växjö, så 
kanske någon kan vara 
intresserad, tänkte jag. 
Och ja, Kate och Göran 
var strax med på 
noterna och kastade sig 
entusiastiskt ut i 
förberedelser. Men de 
borde ju ha en spelman. 
Hur kan vi lösa det? 
Folkdanslaget hade en 
lösning: 

Med fem polskor i bagaget åkte vi till Tromsø i Nordnorge i
mitten av april. Kate och Göran hade laddat med ett program för
en tredagars kurs i polska.
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På tur med polska

- Vi har en duktig, ung och energisk ledare för spelmanslaget här. Om han får lite 
musik och noter så fixar han det, sa de från Tromsø. Så blev Hallvard Bruvold satt i 
arbete med att öva in 10 polskor.

Det blev en lång dag på resa innan vi nådde Tromsø. Efter ett inställt flyg blev vi 
utspridda på tre olika, och jag som skulle leda hambo på ordinarie dansövning kom 
sist och fick ställa in den träningen. Men Kate, Göran och Inger hade trevligt på 
träningen, fick jag höra när jag äntligen kom fram.

Fredag blev mjukstart. Efter en strålande dag med sightseeing bland fjordar och vita 
fjäll blev det två timmar med Slängpolska och Bingsjöpolska. Ett blandat gäng med
gamla och unga, nybörjare och vana dansare, tog emot instruktioner med gott mod, 
trots att det blev mycket nytt på en gång..
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Lördagen startade med lite repetition, och så 
var det dags för nästa polska. Bodapolska 
var först på programmet, och så följde 
Malungspolska. Inte var det så enkelt för 
alla, men med Kate och Görans lugna och 
konstruktiva anvisningar fick de flesta in 
grunderna, och alla verkade mycket nöjda 
med den dagen också. Efter gemensam 
pizza, blev det trots trötta ben ork till en 
liten danskväll med blandat innehåll. Göran 
och Kate fick testat Nordlandspolsen. 
Rørospolsen är obligatorisk, och till och med 
lite halling drog ungdomen med sig 
gamlingarna i.

 Vi fick från vårt håll visat Polska från södra 
Dalarna, Birenbomskan och Svingedans. 
Spelmanslaget ställde upp och spelade  

många av sina favoritlåtar. Hallvard slog an tonen på piano och följdes av fiol, 
durspel och bas.

Söndagen präglades av ömma ben, men Rättvikspolskan återstod. Inte är den lätt och 
Kate var tvungen att trösta dem som hade svårt att få till glid och skjut i från, med att 
kursen trots allt måste räknas som en introduktion till polskans värld. Efter repetition 
av allt som hade varit uppe så var det tydligt att alla var mycket nöjda med 
polskehelgen och Kate och Göran fick välförtjänt tack för att ha genomfört kursen på 
bästa sätt.
  Alla var också överens om att 

spelman Hallvard hade gjort ett 
strålande arbete med musiken, 
och fick Donatism-cd som en 
liten present från oss.Så reste 
polskedelegationen nöjda 
tillbaka till Småland, med 
kommunikationer som fungerade 
perfekt.

Lars Svenson 

Foto: Inger Lundberg  



Betydelsen av att lära sig dansa polska

leenden,  hjälpsamhet och generositet i mötet med danskamraterna har fått oss att 
släppa tanken på jobb och andra svårigheter. I dansandet känns det som att vi 
tillsammans vill göra något bra för varandra. Vi vill helt enkelt dansa och ha kul – 
och samtidigt utvecklas.

Vi tre har olika dansbakgrund: Roger och Lisa började med bugg och foxtrot medan 
Cecilia lärde sig grunder i svensk och internationell folkdans under utbildningen till 
rytmiklärare. För oss samtliga har Korröfestivalen inneburit startskottet för att vilja 
lära sig mer om folklig dans.  Roger gick en nybörjarkurs för Bo Falk redan 2011 
medan Lisa och Cecilia startade med kursen ”Nybörjarpolska” i Växjöortens 
folkdanslags regi hösten 2017. Lärare där var Birgitta och Folke Schön samt Kate 
Graae Nielsen och Göran Persson, alla noggranna och kunniga lärare. Bland 
deltagarna fanns nybörjare och men också många rutinerade dansare vilket var en 
viktig blandning för att snabbare få stadga och säkerhet i dansandet.

Att dansa polska är för oss ett sätt att få en ingång till en musikgenre som vi berörs 
av. Kanske gör vi det i brist på att kunna spela ett instrument riktigt bra? Men att 
dansa innebär också något alldeles speciellt. Vi tror att för alla som dansar är 
beröringen, det taktila, en viktig aspekt för välmåendet.  I dansen är det en kravlös 
beröring. Vikten av det är något som Lisa också ser i sitt jobb: ”När jag bjuder någon 
armen – en så oerhört stor skillnad det gör i humöret för en människa”.

Polskedans är magiskt. Samspelet mellan musiken och en annan människas 
gravitation är som en upptäcktsfärd. Det är också en stor utmaning att bemästra de 
små skillnaderna som gör så stor skillnad. Att dansa är, som vår dansande kamrat 
Stefan Åhman uttrycker det, starkt vanebildande.

I våras fortsatte vi alla tre med kursen ”Polskegnugg” för Kate och Göran samtidigt 
som vi började dansa med den ”ordinarie” polskan på söndagkvällarna. Det har 
inneburit dans varje vecka! Vi känner att vi har lärt oss jättemycket och blivit stärkta 
i självförtroendet som dansare genom beröm av både lärare och danskamrater. 
Generositeten och frånvaron av elittänkande skapar en trygg miljö som ger goda 
förutsättningar för lärande.  

Vi är rörande överens, Roger 
Fransson, Lisa Hansson och jag, 
Cecilia Frostenson, när vi möts 
på Börjes i Tingsryd för att 
samtala om kurserna i polska som 
vi deltagit i under året: Dansandet 
ger oss en osviklig känsla av 
glädje. Lisa berättar hur hon 
ibland kommer jättestressad 
direkt från jobbet, stiger in 
danslokalen och bara känner 
”JA!”.  Roger och jag förstår 
direkt vad hon menar. Att dansa 
bidrar till den lustfyllda känslan 
av att vara här och nu. Vänliga 
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Kurserna har också väckt en längtan hos oss att lära ännu mer, inte minst om 
musikens förhållande till dansen. Dans och musik har utvecklats i samspel och är 
ömsesidigt beroende av varandra. När nya dansmoment introduceras är det lätt att 
tappa koncentrationen på musiken. Kanske en kurs som sätter musiken i fokus kan 
vara ett tips för utveckling av folkdanslagets kursverksamhet?

Tack alla fina lärare och danskamrater för ett härligt dansår 2017/18!

Lisa, Roger och Cecilia
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Midsommardans

I år har vi haft uppvisningar på fyra 
ställen. Dagen före midsommar 
dansade fyra par med två spelmän på 
Norrelid och Birkagården. Unikt för 
denna sommar var det lite svalare 
just denna dag, så vi dansade 
inomhus! Det var ett uppskattat 
program med bl a Hambo för 
Tyringe, tvåparsvarianten. 
Midsommardagen dansade åtta par 
med spelmännen Margareta och Olle 
Ring och Viola Ek inför en mycket 
stor publik i  hembygdsparken i 

Uppvisningar på Birka och Ryttartorpet
Fyra par dansade återigen på Birka under en pubafton den 20 april.
Den 3 juni deltog laget med en uppvisning på en familjedag på Ryttartorpet. 
Roland Hansson och Viola Ek spelade till dansen.                          Ivy Andersson

Moheda. Programmet bestod av 
Vattenfallsvalsen, Schottis på 
Stallbacken, Torslandasvängen, The 
Duke of Kent´s vals, Cumberland 
Square, Rundan, Södervidingekadrilj 
och som avslutning 
promenadpolonäs med publiken. 
Efter fika där åkte vi till Vederslöv 
hembygdsgård och visade vårt 
program.
 
Birgitta Schön



För omkring 500 år sedan började pardans till tretaktsmusik bli populärt i Polen, 
Tyskland och Sverige under namnet polska, skriver Magnus Gustafsson.

Polskan i alla dess olika former tillhör den svenska folkmusikens huvudfåra och tar 
sig uttryck i polonäs, polska och springlek. Fiolen och polskan gick hand i hand och 
vann ny mark. Kanske kan vi tacka Martin Luther för detta, då han ansåg att det inte 
var någon synd att dricka, äta eller dansa, säger Magnus Gustafsson.
  
Den svenska benämningen ”polska” kommer sig av att vi fick de första impulserna 
till en ny form av dans och musik från Polen. 
Något märkligt kan tyckas att pardansen inte fick  något folkligt fäste i 
Storbritannien och Frankrike, utan där  fortsatte man att dansa de medeltida 
formerna på ring och linje (reels, longways och kadrilj). Det var de brittiska och 
franska immigranterna som utvecklade den amerikanska countrymusikens viktigaste 
dansform (squaredance), menar Magnus Gustafsson.
 
Redan under Gustav Vasas tid hade polska ”fedlare” rekryterats till det svenska 
hovet. Kontakterna mellan Vasahoven och det polsk-litauiska samväldet 
kulminerade i Sigismunds och Annas kröning i Uppsala domkyrka år 1594. Det 
polska hovföljet hade en strapatsrik resa och vistelse i Sverige  och de tretton 
hovmusikerna framträdde troligtvis både under kröningen och festligheterna på 
Uppsala slott. Då spelades och dansades naturligtvis de nya polska danserna. 
Under 1600- och början av 1700-talen stöptes ballader, visor, sånglekar, lockrop och 
t.o.m. koraler om för att utgöra musikaliskt grundmaterial till den nya dansen.

Många melodier som utnyttjades gick i tretakt och Povel Ramel skriver i Johanssons 
Boogie-woogie-vals att de svenska bönderna ”ville ha tre slag i takten”, 
skriver Magnus Gustafsson.
Kerstin Paulsson

DEN MYSTISKA POLSKEDANSEN
Referat av artikel i  Smålandsposten 2018-04-21 av Magnus Gustafsson.
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Nordlek i Falun

Vi var åtta dansare 
från laget som fick se 
och dansa med några 
av 2600 deltagare 
från Nordens länder!
Proffsigt 
arrangemang ordnat 
av Dalarna och sex 
distrikt runt om. Det 
var en mäktig 
invigning, när alla 
länder tågar in i sina 
färgrika kläder, 
mycket musik och 
dans. Som avslutning 
dansades det runt midsommarstänger, som var typiska för distrikten runt om. 
Väldigt varmt i hallen, jag var nära kollaps fast jag satt ner (med folkdräkt).
Dagar och kvällar rusade iväg, stort utbud med aktiviteter, dansträningar, häng med 
dans, fridans visstugor, danstävling, danskafé uppe vid hopptornet i skidbacken, 
uppvisningar i staden.
Tävlarna i dans är ofta lite yngre, men Barsebäcks danslag hade medlemmar i vår 
ålder, som gjorde en bejublad uppvisning. Danmark har många ungdomar som gör 
häftiga uppvisningsprogram. En vän från Urshultslaget funderade på att bränna upp 
sina dansskor efter att ha sett de danske drängarna ha bollat med sina pigor ibland 
uppe på axlarna, detta gjorde dom i 30 graders solvärme på stengolv!
Sista dagen tågade väldigt många tappra dansare i värmen flera kilometer från 
stadscentrum upp till stadionhallen, där det var avslutning med samdanser.
Till sist ett mycket trevligt program med Nils Holgerssons resa och där gässen  

landade dansades 
en typisk dans för 
den orten. Så 
småningom 
landade man vid 
finska gränsen 
(som snabbt 
rullades ut av en 
liten Dalmas) och 
man lämnade 
över 
Nordlekflaggan 
till Finnarna, som 
ordnar nästa lek 
2021!
Kalle Ringsborg
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Spelsektionens verksamhet

Spelsektionen har träffats hemma hos Barbro och Michael 2gånger under
2018, den 4 februari och den 15 april.
I februari valde vi att spela igenom de låtar vi hittills gått igenom och den 15
april hade vi vals som tema.
På Växjöortens hemsida, under musik och spel, hittar ni noter och inspelning
av de låtar vi hittills har gått igenom. Det börjar bli några stycken nu.
Vi (Roland och Kjell K.) som håller i spelträffarna har försökt att tillgodose
önskemålet att dels lägga in noter samt en inspelning av låtarna, i förväg så
att alla har en möjlighet att bekanta sig med dem.
Så på hemsidan finns som sagt en samling låtar och
noter som spelsektionen valt att öva på och sprida. Låtarna är indelade i
schottis, hambo, snoa, polka, vals och småländska polskor.
Alla som är intresserade är välkomna till spelträffarna oavsett instrument. Vi
som håller i dessa träffar spelar dragspel och fiol.
Vid nästa träff den 2/9 kl 15.00 hemma hos Barbro och Michael blir temat
Kadrilj.

Den 25/8 har Växjö folkdanslaget en ”propagandaaktivitet” på Vattentorget under
Bondens marknad. Då planerar folkdanslaget att dansa på det nya trädäcket
och till det behövs det musik. Då har vi ett gemensamt låtmaterial som vi kan
spela. Så alla spelmän som vill vara med kan kontakta Kate och Göran för
vidare info.
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Foto 2015 kursvecka i Föllinge  Michael11
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Höstvandring 16 september 2018

Årets vandring blir en byavandring i Ingelstad. Vi träffas på parkeringen vid ICA i
Ingelstad kl. 10. Tänkte visa lite sevärdheter i samhället för att sen dra till skogs. 
Där blir det möjligheter att grilla vid Hagakojan som ligger ett par km från ICA. Det 
går att ta bilen dit för den som så önskar. Kläder efter väder!
Välkomna!
Tina Danielsson 0702 342 389

0-fest 2018

Välkommen till Tävelsås bygdegård lördagen den 17 november kl 18 för firande av 
årets ”nollor”, om är väl värda att hyllas.
Anmälan senast den 8 november till:
Lena Billberg-Hansson tel 070-964 25 27
Elisabeth Angelöv tel 079-014 06 91 alt
Arne Angelöv tel 070-493 25 81

Polskegnugg 

Varannan sö kl 18.00-21.30
Start 9 september 

Vi lägger mer tid på de  polskor vi dansar på ordinarie polskesöndagar.

Uppvisning i Moheda



2  bilder från Falun
Nordlek 2018 

Eftermiddagsdans Café 
Hopptornet

Deltagare i festligheten
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Värdlista hösten 2018

Värdarnas uppgifter är att ta fram och bort anslagstavlan och musikanläggningen. 
Den senare behövs för högtalaren och dansledarens mikrofon även de kvällar vi har 
levande musik. Stäng inte av musikanläggningen – dra bara ur sladden. 
Beträffande mikrofonerna, ta endast fram lådan! Vidare behövs några bringare 
med vatten samt kollas att golvet är tillräckligt välsopat. Byt gärna dag med 
varandra, eller skaffa ersättare bland dem som inte fått uppdraget denna terminen. 

Värdlista för torsdagsdansen kl 18.30 – 21.00    

23/8 Tina och Håkan Danielsson
30/8 Ingrid och Thore Gustafson, Lennart Håkansson
6/9 Ingrid Svensson, Pär Carlsson
13/9 Jan och Monica Filipsson, Ivy Andersson
20/9 Solveig och Karl-Gustav Andersson
27/9 Gun Langner, Ethel Thim, Harry Karlsson
4/10 Britt-Mari och Lennart Gummesson
11/10 Klubbvärdarna
18/10 Karin Martinsson, Birgitta Björklund 
25/10 Inga och Kalle Ringsborg
1/11 Per Berggren, Regina Gustavsson
8/11 Karin Johansson, Johne Gunnarsson
15/11 Gunilla Karlsson, Kerstin Paulsson
22/11 Gunnel Pettersson, Ingrid Berglund
29/11 Meta och Anders Johansson
6/12 Birgitta Schön, Kjell Forsberg

Värdlista för polskesöndagarna kl 18.00 -

2/9 Karin och Peder Persson
16/9 Kenneth Karlsson, Lisa Hansson
30/9 Karin Sahlström, Torbjörn Granat   OBS kl 18.30-
14/10 Birgitta och Jan-Olof Blixt
28/10 Maarit Lundwall, Ingo Jarmuth   
11/11 Roger Fransson, Cecilia Frostensson, Eva Hörberg
25/11 Irma och Curt Stark, Stefan Åhman
9/12 Kjell Schön, Anny Ekdahl  OBS kl 18.30-
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Aktivitetskalender

23 augusti  Nybörjarkurs i gammaldans
                        startar kl 18.30 på IOGT
25 augusti  Bryggdans
27 augusti  Styrelsemöte kl 18 
                         hos Kerstin Paulsson
2  september Spelträff i Furubo. 
                        Tema kadrilj
2  september  Polskedansen startar
9  september  Start polskegnugg
16 september Höstvandring i Ingelstad. Start kl 10 vid ICA
11 oktober   Föreningsmöte kl 20 IOGT
31 oktober     Stoppdatum Träskoposten
17 november 0-fest i Tävelsås bygdegård kl 18.30
18 november Polskegnuggen avslutas
6  december  Torsdagsdansen avslutas
9  december   Polskan slutar
och
Gemensam danskväll för torsdags- och polskedansarna på IOGT
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Dansare på årets uppvisningar                                                         Foto B Schön     
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