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Från ordföranden
När jag skriver det här är fortfarande mycket osäkert inför hösten och 
Coronarestriktionernas inverkan på vår verksamhet. Jag planerar ändå för en aktiv 
höst med dans och gemenskap. För säkrare besked titta in på lagets hemsida eller ta 
kontakt med mig (gärna via e-post) eller med någon annan i styrelsen, om/när ni 
undrar över något.
Sågsberg juli 2020 Elisabeth Angelöv, ordförande och dansledare

Görel Gemzell-Åhman till minne
Vår vän Görel gick bort den 9 maj 2020. Hon var under många år medlem i 
Växjöortens Folkdanslag, där hon också var ordförande under ett år. Hon deltog i 
danskvällar, fester med mera och även dansuppvisningar. Vid utlandsbesök tog 
makarna emot gäster och de deltog sedan i resan till England samt även i bussresan 
till Nordlek i Stavanger. Hon var en hängiven polskedansare. Tillsammans med sin 
make Stefan var hon en av ledarna för polskedansen. Makarna utvidgade sina 
kunskaper genom kurser och vi hade många gemensamma glada stunder, när vi 
tillsammans åkte iväg på danskvällar samt längre och kortare kurser i Sälen, 
Huskvarna och Väckelsång med flera platser. Görel medverkade också vid 
anordnandet av logdansen, som började med att en grupp ungdomar, som dansade 
polskor hos oss, kom med förslag om att som avslutningsfest ha en logdans. 
Logdansen blev sedan tradition. Vi är också många som fått hjälp och goda råd av 
Görel, som villigt ställde upp med sina gedigna kunskaper som läkare. På grund av 
sjukdom tvingades hon sluta med dansen, men följde med intresse vad som hände i 
föreningen. Folkmusik och dans stod henne varmt om hjärtat och hon värnade om 
detta även som styrelsemedlem i Folkmusikföreningen Valshuset.

Birgitta och Folke Schön
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Bilden lånad av 
Hörselskadades 
Riksförbund



KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE

Tid: Torsdagen den 15 oktober 2020 kl 19.00
Klubbmästarna ordnar 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 – gemensam danskväll
b/ Reducering av dansavgiften under 2021

7. Övriga frågor

8. Mötets avslutande

OBS! Tag med dagordningen till mötet!
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Vad är viktigt för folkdanslagets medlemmar? Och hur kan laget 
utvecklas inför framtiden?

Under våren 2020 genomfördes en enkät bland folkdanslagets medlemmar som 
betalat dansavgift under 2019 samt de som deltar i musiksektionens verksamhet. 
Syftet med enkäten var att fånga upp medlemmarnas tankar, erfarenheter och idéer 
för att bevara och utveckla folkdanslagets verksamhet framöver. Av de 113 som fick 
enkäten svarade 74 medlemmar, vilket innebär en svarsfrekvens på 65%. Här nedan 
följer en kort sammanfattning av resultatet.

Av enkätsvaren framgår att det viktigaste för merparten av medlemmarna är att få 
DANSA! Dansen ger glädje, trevlig samvaro, lustfyllt lärande och motion. De allra 
flesta tycker också att det är viktigt att utveckla sin dansteknik. Enkätsvaren visar 
även att polskedansare är mer positiva till kortkurser än torsdagsdansare och att 
folkdanslagets aktiviteter utanför dansandet uppskattas mest av torsdagsdansare.

I svaren finns många tips på aktiviteter och marknadsföring för att få nya 
medlemmar. Här nedan följer några exempel:
”Nybörjarkurs varje höst i polska och folkdans. Fortsättningskurs varje vår”
”Börja kvällen med samma 5–10 danser varje kväll med lite ledning”
”Mer helgkurser hade varit roligt”
”Polskegnugg”
”Fortsätt med Bryggdans och Kulturnatten. Kanske hitta ytterligare platser där 
allmänheten ser att vi finns. Levande människor är bättre än annonser.”
”Anordna Prova på tillfällen på ca 2 tim och begränsa till 2–3 danser/gång”
”Arbeta för barn- och ungdomssektion”
”Betala på Facebook för att få spridning till nya personer”
”Skapa material som alla kan sprida bland bekanta, arbetsplatser, andra 
tillställningar.”

Vill du veta mer om resultatet? Hela sammanställningen av enkätsvaren finns på 
hemsidan!

Kate Graae-Nielsen & Cecilia Frostenson Lööv
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Göran och Kate vill testa att återuppta polskan varannan söndag med början 
6 september. 
Vi dansar endast med egen partner hela kvällen. 
Viktigt att inte komma om man känner sig det minsta sjuk. 
Alla par har ansvar att hålla avstånd.
Vi planerar  också tre gånger med olika tema om det finns intresse.

Den 17 augusti hade vi ett styrelsemöte och beslutade genomföra några aktiviteter i 
höst:
OBS! M;ax 50 deltagare vid aktiviter.
 
Torsdag 27 augusti kl 18.30
Vi  träffas i Sigfridssalen på Vattentorget för att få Era åsikter om hur vi ska 
göra i höst när vi nu har coronarestriktionerna att ta hänsyn till. 
Det kan inte bli enbart dans utan även umgänge på andra sätt. 
Kom och ge oss dina åsikter och ta med kaffekorgen som vanligt.
Elisabeth med styrelse
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I stället för aktuella händelser

Snart kommer det en ny Träskopost. Den lilla tidningen brukar vara full med olika 
berättelser om vad vi gjort under sommaren i vår aktiva förening. För visst hände det 
mycket innan corona. Eftersom jag varit med sedan 1983 har jag haft förmånen att 
tillsammans med många kära vänner få delta i otaliga sommarhändelser som 
utlandsresor, dansuppvisningar, midsommarfester, logdanser mm. 

Sommaren 1994 var vi i Slovakien. Två år tidigare hade en grupp duktiga ungdomar 
från Tjeckoslovakien besökt oss i några dagar och visat upp fantastiska danser och 
skickliga spelmän. Laget hade gjort ett fint utflyktsprogram för dem. I juni var det 
dags för återbesök. Göran Andersson hade ordnat tågresa, ordnat med allt och även 
tränat in ett uppvisningsprogram med oss. Vi var en liten grupp på 16 personer som 
åkte tåg till Bratislava. Vi övernattade på ett hotell, övade på danserna på gräsmattan 
utanför och åkte efter guidning i stan buss vidare till målet Puchov. Där blev vi 
mottagna av våra värdfamiljer - för många ett kärt återseende. Ett omfattande 
program hade ordnats för oss. Vi var på deras Skansen, en fin hembygdspark samt en 
mysig gammal stad Trenchin, där vi dansade på ett högt beläget slott. Jag minns 
särskilt en utflykt till Tatrabergen, där vi dansade för gästerna på ett hotell. 
Tidpunkten blev nog något senare än beräknat, för vi kom inte tillbaka till värdarna 
förrän vid tvåtiden på natten och då hade de väntat på oss mycket länge. Bussen 
hade vissa brister, bland annat saknades värme och det blev lite kylslaget frampå 
natten.

Avslutningen i Puchov var deras stora folklorefestival. Vi samlades i stan och gick i 
en parad uppför en krokig väg till en stor amfiteater, där scenen var. Väldigt många 
grupper framförde sina danser och musik, allt mycket skickligt och välövat. 
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Vi dansade också. Vingåkersdansen framfördes av Anders, Ulrika och Jessika med 
stor inlevelse och ett kroppsspråk som inte kände några kulturgränser. Folke och 
Johne stod för Oxdansen. Efteråt blev vi av vår värdinna Andreas pappa, mer i vår 
ålder och stiligt klädd i folkdräkt, bjudna på ett litet glas. Då upptäckte vi att vår 
grupp hade gett sig av. Det var inget problem! Han drog iväg med oss nedför en 
brant genväg i bokskogen. Vi kom  fram först av alla till den lokal där vi skulle äta! 
Vi förstod inte var de andra var. Vi hade inte heller något gemensamt språk. Det 
visade sig att de gått in på ett ställe för att dricka öl. En stund senare kom gruppen 
och vi fick vår mat. Hemma hos vår värdfamilj bytte vi kläder och drack uppiggande 
kaffe. Sedan gick vi med Andrea och flera ungdomar sjungande upp till festplatsen 
för vanlig dans, mycket polka och vals.

Dagen efter var det avsked och buss till Prag i Tjeckien. Där tillbringade vi ett par 
dagar som turister och tog sedan nattåg hem. Till Växjö kom vi torsdagen före 
midsommarafton och redan på kvällen var vi ute vid Kronobergs slottsruin, 
danstränade för kommande uppvisningar och deltog i förberedelserna för 
midsommarfirandet. Det mesta arbetet var redan gjort av hemmavarande 
medlemmar. Jag hittade en notis om att behållningen blev nästan 19.000 kr med 
cirka 900 besökare, imponerande! 

Detta är nu 26 år sedan. Noteras kan att en av våra spelmän på Slovakienresan var 
Anders Löfberg och redan som 16-åring mycket skicklig. För att binda ihop med 
nutiden så skulle Anders spelat med sina föräldrar Bengt och Eva Löfberg och 
familjen Fernholm på vår logdans i år.

Birgitta Schön
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Aktivitetskalender

27 augusti Planeringsträff på IOGT kl 18.30
6 september Polskedans kl 18.00 IOGT
13 september Höstvandring
20 september Spelträff i Furubo kl 15. Tema polka, hambo, schottis, vals
15 oktober Föreningsmöte kl 19.00

31 oktober Stoppdatum för TP 4
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Värdlistor hösten 2020

Om danserna återupptas i höst så kommer värdlistorna att anges på lagets hemsida 
samt sättas upp på lagets anslagstavla.

Höstvandring 13 september kl 14.

Samling på Vattentorget för vandring runt Trummen. Egen fika medtages. 
Ingen grillning!
Välkomna!
Elisabeth Angelöv

0-festen

På grund av rådande situation och restriktionerna har styrelsen och festkommittén 
beslutat att ställa in 0-festen, som var planerad att äga rum den 17 november i 
Tävelsås bygdegård. Nytt förslag till datum är 2020-04-01 (skärtorsdagen), då den i 
så fall ersätter påskfesten.
Styrelsen - festkommittén
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