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En torsdagskväll med gammeldans. 
Ledarna  Karin och Göran gömmer sig bakom Kjell och Meta                 
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Meddelande från styrelsen

Inbetalning av medlemsavgift och dansavgift

Årsavgift 2020 Årsavgiften skall betalas senast den 31 januari 2020

Vuxen 250 kr
Ungdom tom det år han/hon fyller 25 år 150 kr
Familj med barn upp till 25 år  650 kr

Dansavgift Dansavgift för 2020 250 kr

Postgiro 272762-6

De flesta betalar nu via internetbanken, men om du önskar ett inbetalningskort så 
kan du kontakta kassören Anders Johansson. Glöm inte att skriva ditt namn på 
inbetalningskortet!

Övrigt Meddela Michael Fosseus om du önskar få Träskoposten 
eller annan information via e-post.

Årsmöte Årsmötet äger rum söndagen den 23 februari 2020 kl 15 på 
IOGT

Verksamhetsberättelser Verksamhetsberättelser från sektioner och arbetsgrupper 
skall vara sekreteraren Ivy Andersson tillhanda senast den 
14 januari 2020 mail: anderssonivy@gmail.com

Träskoposten Stoppdatum under 2020: 1 februari

Dansen till våren börjar

Torsdagen den 23 januari

Söndagen den 26 januari

Medlemslista och mötesprotokoll finns på hemsidan under länken Medlemssida

Ordförande:       Elisabeth Angelöv  sagsberg@hotmail.com

Redaktör Träskoposten: Ivy Andersson         anderssonivy@gmail.com   
Michael Fosseus     michael@fosseus.com 

Redaktör Facebook:  Anders Isaksson      gubbenpetson@gmail.com
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 Dansinfo för 2020 … 
Vårens ”torsdagsdans” börjar 23 januari, kl. 18.30, och pågår sedan varje helgfri 
torsdag fram till mitten av maj. 
Efter höstens test med start redan kl. 18, återgår vi nu till den ”gamla” tiden 18.30. 
Om behov av extraträning av grundsteg finns för några (nya eller gamla 
medlemmar), så har Karin och Göran möjlighet att ställa upp en extra halvtimme, kl. 
18.00 - 18.30. 
Annars tänker vi oss upplägget av kvällen liknande tidigare … 
Före paus: Folkdans, under ledning av Karin o Göran. 
Efter paus: Gillesdans (blandat med lite folkdans). Dansledare Eivor (och Kjell), 
Elisabeth (och Arne). 

Vi avslutar vid 21 - 21.15-tiden. 

 Hej alla polskegnuggare!
Eftersom vi i höst har varit för få dansare och för få kavaljerer, måste vi tänka om 
inför vårens Polskegnugg. Vi bör vara minst tio par, om vi ska kunna fortsätta. 
Kanske kräver det att några damer vill dansa kavaljer. Men vi behöver också bli fler. 

För att veta om det finns något intresse för Polskegnugg i vår, behöver vi er anmälan 
till Kate senast 10 dec. graaekate@gmail.com Skriv också om du som dam, är villig 
att dansa kavaljer.
Planerade datum för vårens Polskegnugg:
19/1, 2/2, 16/2, 1/3, 15/3, 29/3
Vi ser fram emot vårens Polskegnugg!
Kate och Göran

Söndagarna med polska
Följande söndagar är planerade: 26/1, 9/2, 23/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5, 17/5.
Det blir tre delar:
- en del med Gerd och Bengt
- en del med Kate och Göran
- och en del helt fri med önskningar.

Den 1 december blir det en gemensam danskväll under ledning av musiksektionen 

och i samverkan med klubbmästarna  kl 18.00 – 21.30 IOGT, Vattentorget 3
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 Rapport från föreningsmötet 17 oktober

Ett fyrtiotal medlemmar deltog i höstmötet, som ägde rum den 17 oktober på IOGT. 
Beslut togs om att torsdagsdansen skall avslutas med en julfest den 5 december. En 
kommitté som skall anordna denna utsågs. Den 1 december har musiksektionen 
bjudit in till en gemensam danskväll på IOGT kl 18. Michael Fosseus informerade 
om GDPR, EU:s policy angående personlig integritet. Mer information finns på 
lagets hemsida. Inbjudan till dansfestivalen på Bornholm 2020-05-29—06-01
har inkommit. Cecilia Frostenson redogjorde kortfattat för det som diskuterades vid 
ett möte mellan dansledarna, musiksektionen samt styrelsen. Mer information finns 
att läsa på lagets hemsida.
Protokoll från styrelsen samt årsmötet och föreningsmötet finns utlagda på 
medlemssidan.
Ivy Andersson

 DANS - ETT RIKTIGT HÄLSOPILLER!

I SPF:s tidning Senioren nr 6 2019 kan man läsa att dans inte bara är bra och rolig 
motion utan det sänker blodtrycket, sänker också våra stresshormon och motverkar 
nedstämdhet och negativa tankar, säger Monika Thelin, psykoterapeut, dansterapeut 
och författare till boken Dansens helande kraft.

När vi dansar engagerar vi inte bara kroppen utan också våra känslor och tankar.
Dans är bra för alla åldrar och det spelar ingen roll hur man dansar eller vilken 
musik man väljer.

Monika Thelin har lett dansprojekt med Dans för äldre med smärta. Hon säger att 
alla i gruppen blev gladare, mer rörliga och fick bättre balans.

      Kerstin Paulsson

Lite dans före mötet
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 Höstvandringen
Söndagen den 8 sept. var det dags för den årliga höstvandringen. I år gick färden till 
Åby, där ett 20-tal dansare samlades vid ÅbyTjureda IF:s klubbstuga. Thore 
Gustafsson tog emot, han är född och uppvuxen i Åby. Vi promenerade förbi ett 
gigantiskt bygge, som ska bli en ny ishall till bandyn. Imponerande. Vi stod en lång 
stund och beskådade arbetet, som spelare och frivilliga hjälper till med. Vi gick 
vidare över stora vägen, följde Helgasjön. Utmed stigen hade Kerstin Paulsson 
klurat ut tipsfrågor om 50-talet, som passade oss. Åter framme vid klubbstugan åt vi 
upp vår matsäck. Vi fick tillfälle att besöka husets andra våning, där en utställning 
om bandylagets historia fanns att se. Vi tackar Thore och Kerstin för en intressant 
och härlig dag.
 Karin Johansson
 

Bryggdansen blev ett kul sätt visa upp vår verksamhet
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Välkomna till Julavslutning 
torsdag 5 december kl 18.00   

IOGT, Vattentorget

* Glögg * Dans
* Förtäring * Medtag eget kaffe/the



 Vad är Gillesdans? 
När Folkdansringen bildades 1920, blev det en tillväxt av nya folkdanslag runt om i 
Sverige. Man träffades på samkväm och stämmor, och även nordiska kontakter 
odlades. Då upptäckte man att det fanns behov av enklare danser som man skulle 
kunna dansa, när man träffades, utan att behöva träna in danserna. Därför valde man 
att ge ut ett häfte med Samkväms- och Gillesdanser. Det kom 1941 och sen i flera 
upplagor. Namnet ändrades till Gillesdanser i Norden, och där är början till 
begreppet gillesdans. De här träffarna kallades ju för samkväm eller gille. Man ville 
ju vara lite ålderdomlig i sin vokabulär. 
På 1940- och 50-talen utökades den enkla repertoaren inom vissa grupper, kanske 
främst inom nykterhetsrörelsen, som också hade startat folkdanslag och hade en 
egen riksorganisation. De nya danserna fick man främst från två håll. Dels så 
skapade ”moderndanslärarna” små koreografier för att använda i sin undervisning, 
men också i uppvisningssyfte. Dessa blev små dansflugor allmänt under en kort 
period och sen kom de att användas av folkdansarna. De här dansflugorna förekom 
från 1800-talets andra hälft till mitten av 1900-talet. Exempel är Kejsarinnans 
Tango, The Eva three-step (Kokosnöten), Palais Stroll och Palais Glide. Men de 
förekom undantagsvis även längre fram. Några kanske kommer ihåg Jenka och 
Fågeldansen på allmän dans. 
Den andra vågen av dessa smådanser kom från USA, där man på vissa universitet 
hade danslärare och dansundervisning. Det hade det funnits även i Sverige, men de 
danslärarna försvann på 1800-talet. USA har ju alltid haft invandring och därför blev 
det en blandning av europeiska och amerikanska influenser. En väldigt vanlig 
företeelse var, att om en viss sång eller musikstycke slog och blev populär, gjorde 
man ofta en dans till den. Ex. Lysmaskidyll, Lili Marlene, Yellow rose of Texas, Salty 
dog Rag. Det finns massor. 
På 1950-talet reste en ung kvinna från Sverige, Anta Ryman, över till USA. Hon var 
lärare för blinda och skulle studera den vita käppen som nu är vanlig bland alla 
blinda. Hon kom även att dansa väldigt mycket, eftersom dans fanns som ämne. När 
hon kom hem till Stockholm hade hon kurser i de danser hon lärt sig och gav även ut 
en dansbok, Danser från när och fjärran, varifrån många av våra s.k. gillesdanser är 
hämtade. 
Någon gång runt 1970 började svenska folkdansledare göra egna gillesdanser, vilket 
har gjort att antalet växt och växer lavinartat. 
Det är alltså svårt att säga vad som är en gillesdans. Skall man gå på den 
ursprungliga tanken är det en dans, att användas på fester, som inte behöver läras in 
utan kan dansas med en kort förklaring. I boken Samkväms- och Gillesdanser, finns 
både pardanser och gruppdanser, som kadriljer och linjedanser. Om man tittar på de 
gillesdanser som koreograferas i nutid, har man nog frångått det enkla, till viss del 
för att många är ologiska i sin uppbyggnad och därför svåra. Många är pardanser, 
men en stor del är gruppdanser, där också kadriljer förekommer. Jag kan i det här 
sammanhanget förtydliga begreppet pardans. Det kan tyckas självklart, dans för ett 
par, men om man har ett byte som ingår som en del av dansen, vilket är ganska 
vanligt, är den inte längre en pardans, utan en gruppdans. Sen finns det ju vissa som 
gör komplicerade uppvisningsversioner, där ett exempel kan vara Lundaväva, och 
där går nog gränsen för vad som kan kallas gillesdans. 

Göran Andersson 
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 Dansbanan på Korröfestivalen

Jag har blivit ombedd att uttala mig om ett mejl från Anders Smedenmark, MiS 
angående  ”Den klistriga dansbanan”.

På fredag förmiddag var det en workshop i slängpolska. Det hade fungerat 
någotsånär, men varit trögt.
Kvällen inleddes med dans till Örebro Spelmanslag. Det fungerade bra, eftersom jag 
slängde på allt glidmedel jag hade.
När Everts Kvintett började spela blev det alldeles för trögt, troligen för att det blev 
fuktigare framåt kvällen, och många gick därifrån.
När Klintetten skulle spela, hämtades kaffe som slängdes på. Det hjälpte inte utan 
golvet blev bara trögare och trögare. Till slut var det inga kvar som dansade.
Även när Pelle Björnlert senare skulle spela till dans, var det omöjligt att dansa.
På lördagen skulle det varit en "Prova på" med Anna Öberg klockan elva, som fick 
flyttas fram till klockan ett på Bakfickan.  
Lördagen inleddes med att vi högtryckstvättade och började skura med såpa.
Anders Fransson och Magnus Gustafsson var med i cirka två timmar och det var väl 
de som var ”två gubbar från oss" som Anders S. skrev.
Peter Hagelberg var där fem timmar och hade med sig högtryckstvätt.
Själv var jag där fem och en halv timme.

Det sista jag gjorde 
var att 
gummiskrapa hela 
banan och sen 
torka med papper 
det vatten som var 
kvar.
Därefter slängde 
jag på glidmedel.
Klockan tre var det 
klart, precis lagom 
till att de danska 
flickorna skulle ha 
sin 
dansuppvisning!
Resten av kvällen 
var dansbanan i 
toppskick.

Göran Persson

Nöjda med dagens arbete                        foto Kate
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 Helgkursen i slängpolska

Lördagen den 28 september blev väldigt trevlig och lärorik.
Ledare Ingegerd Vejvi och Björn Fredriksson visade oss slängpolska enl. äldre dans- 
o musiktradition som härrör från 1700- talet – slängpolska  på fläck.
Vi fick träna grunderna i rytm, steg och form och känslan för repriser i musiken med 
tydliga och klara instruktioner.
Med Katarina och Eric Hammarström som musiker o med djupa kunskaper i både 
musiken o dansen fick vi intressanta idéer för att känna in kopplingen mellan 
musiken o dansen tydligare.
Närheten mellan dansledare o musiker blev viktig!
Tack för en mycket fin kursdag - slängpolska – dans och musik och också härligt 
fika – och fruktbord!

Barbro Fosseus

Det är kul att öva och dansa!

8



 Vill ni dansa till Skatelövs spelmanslag?

Fredagen den 27 december kl 19.00 i Föreningslokalen i Grimslöv.
Inträde: 100 kr, fika ingår.
Välkomna!

 Besök av Urshults bygdegille och Värendsgillet 10 oktober

Torsdagen den 10 oktober var Värendsgillet och Urshults Bygdegille inbjudna till 
dansen. Nästan 70 personer deltog, varav ca 25 var gäster. Många danser hanns 
med. Bland dessa kan nämnas Kadrilj från Torne härad, Slängpolska från Örsjö, 
Vargtassen och Södervidingekadrilj. I pausen serverade klubbmästarna gott fika,
Ivy Andersson
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 Nollfest
Novembermörkret är snart här. Då passar det bra med en fest! Vi välkomnar alla 
lagets medlemmar den 16 november kl 18.00 i Tävelsås bygdegård för att fira de 
som under året fyllt nolla, dvs 30, 40, 50 osv. Jubilarerna bjuds på festen men övriga 
betalar 250 kr. Det blir god mat, lite allsång och mycket dans. Några av lagets egna 
spelmän spelar till dansen. Många har redan anmält sig men vi önskar att fler 
kommer!
Anmälan senast den 3 november till Thore Gustafson 0470-28755, Karin Johansson 
070-204755, Birgitta Schön 070-6183386 eller på lagets anslagstavla. Se hemsidan 
och Träskoposten.
 
Festkommittéen/Birgitta



Och några bilder från bryggdansen
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 Värdlista Gammaldans Gillesdans kl.18.30-21.15 våren 2020

23/1  Inga och Kalle Ringsborg
30/1  Ingrid Svensson Per Carlsson

6/2   Ingrid Berglund Gunnel Petersson
13/2  Irma och Curt Stark
20/2 Eva Hörberg Ivy Andersson
27/2  Gunilla Karlsson Kerstin Paulsson

5/3  Ethel Thim Kjell Forsberg Arne Angelöv
12/3  Solveig och Karl-Gustav Andersson
19/3  Doris Karlsson Birgitta Björklund
26/3  Karin Martinsson Margareta Sandberg

2/4  Kerstin och Anders  Karlsson
16/4  Britt-Marie och Lennart Gummesson
23/4  Ingrid och Tore Gustafsson

7/5  Birgitta och Folke Schön
14/5  Meta och Anders Johansson

Värdlista polskor sön kl. 18.00-21.30 våren 2020

26/1  Birgitta och Folke Schön

9/2  Brita Westlund Lena Blomquist
23/2  Lisa Hansson Kennerth Karlsson

8/3  Gunilla och Claes Lindström
22/3  Elisabeth och Arne Angelöv

5/4  Birgitta och Jan-Olov Blixt
19/4 Cecilia Frostensson Stefan Åhman

3/5  Karin och Peder Persson
17/5  Anny Ekdahl Kjell Schön
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 Aktivitetskalender

16 november  
24 november  
17 november  
1 december  
5 december     
8 december    
2020
19 januari     
22 januari   
23 januari   
25 januari     
26 januari 
23 februari 
29 maj-1 juni 
1 februari

0-fest kl 18 i Tävelsås bygdegård
Spelträff på Furubo kl 15. Planering inför danskvällen den 1december
Polskegnuggen avslutas
Gemensam danskväll kl 18 på IOGT
Torsdagsdansen avslutas
Polskan avslutas.

Polskegnugg
Styrelsemöte kl 14 hos Karl-Gustav Andersson
Torsdagsdansen startar kl 18.30
Kulturnatten i Växjö
Polskedansen startar
Årsmöte på IOGT kl 15
Dansfestival på Bornholm
Stoppdatum för TP 1 2020

Lite från bryggdansen: Pettson och Findus i en pols
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