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Träskoposten
Corona-viruset
Under styrelsemötet den 16 mars togs beslutet, att Växjöortens folkdanslag
ställer in sina danser tills vidare pga corona-viruset. Samtidigt beslöt vi att inte
ta något för givet när det gäller övrigt som dansuppvisningar. Det behövs ju tid
för träning. Som dansledare och dansare saknar jag alla härliga dansare och
danser men kan inte låta bli att fundera över hur vi skall göra, om vi inte kan
börja dansa efter påsk. Det får tiden utvisa. Jag ber alla att hålla sig
uppdaterade via hemsidan och varandra. Påskfesten blir inte av heller.
Värendsgillet har också ställt in sina danser.
Elisabeth Angelöv med styrelse
Meddela även kassören, om du har ändrat namn, adress, telefonnummer eller mailadress!

Rapport från årsmötet
Ett tjugotal medlemmar deltog i årsmötet på IOGT den 23 februari. En ny styrelse
valdes, och denna består av Elisabeth Angelöv, ordförande, Michael Fosseus, vice
ordförande, Ivy Andersson, sekreterare, Lena Hjelte, kassör, Karl-Gustav Andersson,
Regina Gustavsson som ordinarie ledamöter samt Karin Martinsson som ersättare.
Anders Johansson, Kate Graae-Nielsen samt Cecilia Frostenson avtackades för sina
insatser i styrelsen. Harry Karlsson, Karin Martinsson samt Kerstin Paulsson fick
även en gåva för sina insatser för laget under året. Förutom sedvanliga
årsmötesförhandlingar tog man upp dansbanan för diskussion. Dansbanan är i gott
skick, men dess framtid behöver tas upp.
Ivy Andersson

Styrelsen tagit beslut om att avbryta alla aktiviteter till
efter sommaren – Välkomna till höstens danser håll utkik efter datum på Hemsidan.
www.vaxjofolkdans.se
vaxjofolkdans
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Jan-Olov Blixt till minne
Vår vän och medlem Jan-Olov Blixt gick bort den 12 februari vid 76 års ålder. Han
deltog i polskedansen nästan hela hösten. Han var en av de flitigare polskedansarna
och missade inte gärna en söndag. Man såg och kände hur han njöt av dansen och
att han kände en glädje av att delta. Alla vi som fick ha Jan-Olov som danskavaljer
känner en stor saknad. Många uppger att de som nybörjare snabbt fick ett stöd i
konsten att dansa polska. Han var glad, positiv och uttryckte alltid tacksamhet över
att delta i gemenskapen.
Jan-Olov har varit medlem i Växjöortens Folkdanslag sedan 2006. Förutom
polskedanskvällarna har han deltagit i många fester, t ex påsk-, midsommar- och
Nollfester samt i lagets två resor till Bornholm 2011 och 2014. Före
Bornholmsresorna tränade vi in dansprogram till uppvisningarna där.
Vid begravningsgudstjänsten i Älghults kyrka och minnesstunden efteråt deltog
väldigt många medlemmar som genom sin närvaro hedrade Jan-Olov och vi alla
minns honom med glädje.
Birgitta Schön

Folkdanslagets fotoalbum
Vet ni om att laget har fotoalbum från starten på 1940-talet?
Det är en fin dokumentation över verksamheten. Tidigare lämnade medlemmarna
in papperskort till albumsansvarige, som sedan satte in dem allteftersom. Under
senare år tar alla digitala foton. Det betyder att man får göra en fotobok i stället.
Eivor Svensson har gjort fotoböcker för 2013-2016. Jag har nu gjort färdigt en bok
för 2017-2019. Albumen brukar tas fram vid vissa fester och ibland på någon
danskväll eller något möte. Kjell Forsberg, som är ansvarig för laget bibliotek, kan
också låna ut dem. Jag hörde ryktas om att det var någon som var intresserad av ett
eget exemplar. I så fall så går det bra att höra av sig till mig när det gäller 20172019. Men det får väl vänta till hösten nu när allt är inställt på grund av
coronaviruset!
Birgitta Schön
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Nolla för en dag – den 16 november 2019
Att bli nollad för en dag 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 skall glömmas. Frågan inställer sig nu osökt: ”Hur skall
man lyckas upprepa en sådan succé?”
Än en gång tack från 2019 års 0-or genom en av de äldsta.
Karin Måhlén Johnsson

Torsdagsdansen den 5 mars

Nio av lagets spelmän spelade till dans torsdagen den 5 mars. Ett trettiotal av lagets
medlemmar dansade såväl gammaldans som lättare eller svårare gillesdanser.
Jättetrevligt!
Ivy Andersson

Nya medlemmar

Följande nya medlemmar har tillkommit och dessa hälsas varmt
välkomna till laget:
Örjan Klippvik, Toftahöjden 9, 355 92 Växjö
Roland Karlsson, Dädesjö Skogshyddan, 63 91 Braås

Urshults Bygdegille

Nostalgidans fredagen den 20 mars INSTÄLLT för att minska smittspridningen av
coronaviruset
Styrelsen/Musik och Dans

CORONA – 19
Eftersom spridningen ökar för varje vecka, läget bara förvärras och många
tillhör riskgrupperna så ställer vi in alla aktiviteter till efter sommaren
Styrelsen den 1 april

