Årgång 42

APRIL – SEPTEMBER 2015

Nr 2/15

KALENDARIUM
APRIL
23
27
28

HEIMNYTT
Sång
Danscirkel

MAJ
04
05
13
14

Styrelsemöte
Buggcirkel
Folkdans terminsavslutning
Polskedans terminsavslutning

JUNI
01 och 03
06
15 och 17
18
19

Träning för uppvisning
Uppvisning
Träning för uppvisning
Uppvisning
Uppvisning
Måndagar:
Tisdagar:
Tisdagar:
Onsdagar:
Torsdagar:

Sång
Slöjd
Gammaldanskurs
Folkdans vuxna
Polskor

JUNI
28

Utflykt Vackermyren

AUGUSTI
19

Funktionärs- och styrelsemöte

SEPTEMBER
02 (03)
05-06
09
10
15
17
28
30

Städning (Reserv)
Dalarna-resa
Folkdans terminstart
Polskedans terminstart
Gammaldans terminstart
MANUSSTOPP
Sång
HEIMNYTT
1900 - 2200
1730 - 2030
1900 - 2100
1900 - 2100
1900 - 2100

Kamratringen vid vår käre vän Bo-Anders bår 2015-04-10

Nu går sista visan, för Dej vi nu sjunga vill
Du som stod oss så nära, tung blir sorgen att bära
För oss här intill.
Låt den sista strofen bli till en sång vi minns.
Tack för att vi fick ha Dej, Du i vårt hjärta finns!

Vinterstela värkande vadmuskler vaknar
Vädrar vårvärme vid vårdagsjämningen.
Videkissar väcks, vintersömnen varit vederkvickande.
Vårsolen värmer våra vattniga vinteransikten.
Välkommen våren!

Denna upplaga är tryckt i .....70.......... exemplar och e-postad till ......116.......... mottagare.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tel. 076 / 828 52 84.
Tel. 070 / 535 2457.

Ordförar´n har ordet
Åter har ett liv slocknat. Hans välkända skratt får vi inte höra mera. Bo-Anders Jonsson, vår
kassör i gillet, kämpade mot cancern länge men sjukdomen vann. Jag brukar säga, utan att
fråga om lov: Jävla cancer. Bo-Anders var en hängiven matlagare och vinkännare. Fixade
ofta maten vid gillets träffar, förutom vid sina privata tillställningar och sin familjs vardagliga
mathållning. Han var medlem i folkdansgillet i drygt 20 år och deltog i både folkdansen och
polskdansen. Han har varit funktionär i gillet i flera olika perioder, som revisor, vice
ordförande, valberedare och nu senast som kassör. Det är en mycket omtyckt medlem som
nu saknas. Vila i frid Bo-Anders.
Ja nu har årsmötena på olika nivåer avklarats. Vårt, den 4/2, avverkades snabbt. De flesta
valen blev omval. Men några nya tillkom dock t ex i Dräkt&Slöjd-sektionen, Mildred Larsson,
som återkommit efter 25 år. I INFO-sektionen tillkom spelmannen Anders Wedlund, som
därmed har ansvar för hemsidan, annonsering och Heimnytt mm.
Viktigt att veta för alla i de olika sektionerna är; att den som är invald i en sektion har lika
stort ansvar som någon av de övriga i sektionen, även om vissa arbetsuppgifter blir ålagd en
viss person.
Distriktets årsmöte, förlagt till Hammerdal den 21/3, genomfördes också väldigt snabbt.
Tyvärr så kunde inte alla normala beslut tas, speciellt de ekonomiska, då distriktets kassör
haft en jobbig period i vinter, med stor operation, och har därför inte kunnat fixa den
ekonomiska sammanställningen. Den, inklusive revision, ska utföras lite senare, vid ett extra
årsmöte. Detta årsmöte, inkl efterföljande festligheter och dans, var en lite försenad 60-års
fest. Distriktet fyllde 60 år 2014.
En ny medlemsförteckning har just gått ut till alla medlemmar. Där kan vi konstatera att vi
blivit 8 medlemmar fler än ifjol. Glädjande i dessa tider. Några av dessa är deltagare i
gammaldanskurserna. Hoppas att de vågar ”flytta upp” till folkdansen resp polskorna.
Det är snart slut på denna termin och då förväntas vi ställa upp med en uppvisningstrupp.
Årets uppvisningar ska i alla fall starta med en lite ovanlig uppvisningsdans, det lovar jag.
Kom och se oss på Nationaldagen och Midsommarhelgen, de vanligaste uppvisningstillfällena. Om det blir fler tillfällen, är idag obekant.
Ha de

Ernst
/Han med klubban
Det var 3 bröder som träffades väldigt sällan p g a att de bodde så långt ifrån varandra. En i Luleå, en i Stockholm
och en i Malmö. De hade dock kommit överens om att gå till sin stamkrog, i respektive stad, varje lördagskväll
och skåla för varandra. Så gjorde de i många år. De beställde 3 whisky och skålade med varandra trots
avstånden. Bartendern i Stockholm blev med tiden väldigt nyfiken och frågade varför den här killen skålade och
svepte dessa 3 drinkar varje lördag. Han berättade hur det låg till och bartendern var nöjd. Så helt plötsligt efter
många år så beställer stockholmsbrodern in bara 2 whisky och då blir bartendern åter nyfiken men hejdar sig, det
kan ju ha hänt något allvarligt. Han kan dock inte bärga sin nyfikenhet så han måste bara fråga:
-”Vad är det för allvarligt som har hänt eftersom Du tar bara 2 whisky idag”?
Stockholmsbrodern svarar lugnt:
-”Det är inte så allvarligt, det är bara så att jag har slutat dricka”.
En kvinna skulle iväg på årligt besök hos gynekologen och skyndade sig att fräscha till sig, duschade och
sprejade lite ´luktagott´, särskilt där nere. Hon kom till gynekologen och klädde av sig och la sig i gynstolen.
Gynekologen kommer in och ska börja undersökningen men hajar till och säger:
-”Här var det festligt”.
Kvinnan fattar ingenting och när undersökningen är klar så vänder hon hemåt igen, men går och undrar vad
läkaren menade med ”festligt”. Väl hemma så möter hon tonårsdottern i hallen, som utbrister direkt:
-”Mamma är det Du som lånat glittersprayen min”?
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Anmälan !
Utflykt till
VACKERMYREN
strax söder om Fyrås/Hammerdal
Söndagen den 28 juni 2015

Vackermyrens naturområde

Samling:

Travparkeringen i Ösd !

Klockan 10.00 - Samåkning

Ta med:

Grova skor/stövlar, kaffe/matsäck för lunch i det fria, flora, myggstift mm

Restid:

Ca 1,5 timme

Anmälan:

Senast måndag den 15 juni. SMS, maila, ring ( se nedan) eller skriv upp
er på anmälningslistan på Tiljan

Det kommer att bli en underbar dag i ett av länets mer intressanta naturområden.
En guide (Arvid Johanssen), som kan det mesta om detta blomsterrika område,
följer med oss under dagen.
Vi kommer att få stifta bekantskap med många växter, bl.a. en mängd olika orkidéer.
Området är delvis spångat.
Det finns 2 rastplatser där vi kan fika och grilla.
Efter utflykten till Vackermyren åker vi till Fyrås. Där finns ett genuint matställe där vi
får möjlighet att äta en söndagmiddag. Boka via anmälan om ni vill äta.
Var och en betalar sin mat.
Välkomna hälsar akt.sektionen genom:
Olle Edlund:
Hasse Nilsson:

070-6560404, olle.bitten@gmail.com
070-6700766, hasse.nilsson@bahnhof.se
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Frösön den 11april
2015

Min vän Bo-Anders!
Det som nu har hänt fick bara inte hända. Bo-Anders (BoA) finns inte längre fysiskt hos oss.
Vad som däremot finns kvar är minnet av en underbar människa jag fått lära känna. Den
”jävla” sjukdom han drabbades av gick bara inte att hejda. Måndagen den 23 mars 2015
”somnade BoA in” i hemmet med sin familj nära sig.
Det jag nu skriver här är upplevelser utifrån min kontakt med BoA genom många år.
Jag lärde känna BoA i jobbet. Detta var någon gång i slutet av 70-talet eller början på 80talet. BoA jobbade som ekonomichef på Nordplåt och jag i Tullverket. Den händelse i
affärslivet som förde oss samman resulterade i att BoA inte gillade Tullverkets agerande
alltför mycket och det omsattes till en del på mig. Jag var just då inte hans bästa kompis. Allt
kom dock att ändras. Ganska så omgående. Vårt vidare samarbete i jobbet kom att resultera
i vänskap.
När BoA blev vd på PR-Plast och jag tulldistriktschef hade vi många diskussioner rörande
våra resp. jobb och även annat. Som många vet så slutade många diskussioner med BoA på
följande sätt. BoA säger sitt och avslutar sedan med orden ”för så är det” – slutdiskuterat!
Jag vet att jag vid något tillfälle frågade honom om vad som var det viktigaste i det jobb han
hade. Hans svar visade lite prov på den fina person och företagsledare han var. Personalen
var bland det viktigaste. Att få den att känna positivism och glädje i jobbet var av stor
betydelse. Det kan jag säga att han lyckades med. Det var en otrolig, kamratlig stämning på
hans jobb. BoAs ”käftande” med många av medarbetarna var härligt att lyssna till.
Då vi nu ändå är inne på ämnet ”hans jobb” måste jag få berätta om en sak som gjorde mig
imponerad. BoAs skrivbord och rum var inte direkt välstädat med pärmar, papper och böcker
i ordning. Nej – här handlade det om höga och många staplar med dokument och annat på
skrivbordet. Rörigt, minst sagt - i min smak! Det som var intressant i detta var att herr
Jonsson inte hade några som helst problem att hitta det han ville i ”röran”. Imponerande!
Detta lite om hans jobb. Nu ska jag beröra ett annat område där vänskapen ytterligare
fördjupades – folkdansen. BoA och Marianne började i Östersunds Folkdansgille 1995.
Carin och Åke var en bidragande orsak till att de började – Tack herrskapet Nordenberg! Det
var det året vi åkte till Schweiz med folkdanslaget. BoA och Marianne tyckte sig vara ”för
grön” att följa med då. Det blev andra folkdansresor för dem längre fram i tiden. BoA hade
det lite jobbigt med steg och turer i början. Men snacka om en envis person som absolut
skulle nå sitt mål att bli en duktig dansare. Det blev han! Då det gällde polskedans var Lasse
Lindh en ”hejare” på att hjälpa BoA att finna snitsen i dansen. Tack Lasse för det! Det jag
upplevde som väldigt charmigt och roligt under dansövningarna förr var allt ”käftande” med
BoA. Att som nära vänner, som verkligen känner varandra väl, få ”jäklas” verbalt med
varandra höjer stämningen i danssamvaron.
BoA kom att inneha många funktioner i vårt gille. Den sista funktion han hade var som
kassör. Han omvaldes som sådan vid årets årsmöte i febr. BoA hade ”gett sig fan” på att leva
vidare. Det har nu blivit en verklig grannlaga uppgift för föreningen att hitta en ersättare.
BoAs stora kunnande på det ekonomiska området går inte att ifrågasätta för en sekund.
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För ett par år sedan frågade aktivitetssektionen (Britt-Marie, Åke och Olle) om herr
Jonsson skulle vilja stå för en vinprovardag i gillets regi. Naturligtvis tackade han ja
till det. BoA kom hem till mig några dagar innan ”dagen D”. Han ville att jag skulle fixa
en CD med allt infomaterial han letat fram. Jag var ingen datanörd då och är det inte
idag heller. Typiskt BoA var att fästa blicken på mig och sedan bestämt säga – ”Det
här fixar du annars blir det ingen vinprovardag” . Detta naturligtvis sagt med ett
leende på läpparna följt av ett dånande skratt. Jag försökte och ett infomaterial såg
dagens ljus. Vilken dag det blev. Vilken kunskap vår ”sommelier” visade prov på.
Vilken middag han fixade. Vilken uppskattning han fick för denna dag. Mycken hjälp
fick han dock , det ska sägas, av sin fru – fru Jonsson! Han brukade i vissa
sammanhang kalla sin kära Marianne för ”fru Jonsson”.
Ingen glömmer ÖFG:s utflykt 1998 till Solveigs och P-O:s sommarstuga i Gässlingen.
Ett inslag i aktiviteterna var då BoA och Anna skulle försökte paddla en kanadensare
framåt i det våta vattnet. Problemet var att vi hade bundit fast flytetyget i aktern med
ett långt rep. Som dom paddlade utan att komma någonstans! Skratten kom denna
gång från oss alla på stranden.
En annan utflykt som vi ordnade 1998 var
den till Öneberget – Gökotta! Jag glömmer aldrig ett tillfälle när jag pratade om vilka
fåglar som skulle kunna dyka upp denna morgon. Mitt i en mening kom ett BoA-flapp
av det mer högljudda slaget. Varför hann skrattade till just då vet jag inte men det
resulterade i att jag bekymrad konstaterade inför de församlade att ingen fågel skulle
våga komma i vår närhet under de närmaste timmarna. Jag tyckte detta var så kul så
jag noterade händelsen i medhavd agenda.
Som BoA kämpade sista tiden. Ett exempel var från senaste turen som föreningen
gjorde till Enaforsholm. Britt-Marie och BoA gick tillsammans upp mot Högåsen. ”Nu
bär jag din ryggsäck” sa B-M. ”Den är tung”! ”Icke att du gör” sa BoA. Tillslut fick hon
ändå ta över ryggsäcken. Men det satt långt inne. BoA ville klara så mycket som
möjligt själv - så länge som möjligt. Det ska sägas att han då var mycket sargad av
sin sjukdom. Orken fanns bara lite av.
Under åren 2013-14 besökte jag och Bo-Anders en folkdansvän i Brunflo. Detta gjord
vi ca en gång i månaden. Denne vän var Folke Östman – tidigare dansledare i
Brunflo tillsammans med sin fru Elsa. Folke var änkeman och hade det ganska trist i
den lilla 2-rummare som han bodde i. Det var BoA som kom med förslaget att vi
skulle åka hem till honom och bjuda på en hemmalagad lunch – husmanskost!
Hemma blev det sällan att han fixade husmanskost. Nu bjöds ett tillfälle. Han älskade
den varianten av matlagning. Jag skulle stå för efterrätten och kaffet. Snacka om att
Folke såg fram mot våra besök. God mat, härligt prat blandat med en och annan
skrattsalva från BoA. BoA var inte bara gladlynt, duktig och omtänksam. Han hade en
annan viktig egenskap också – empati och medkänsla. Denne folkdansvän, Folke
Östman, dog i fjol (2014).
Privat då? Ja, många är de tillfällen då vi gjorde något ihop.
Jag, Britt-Marie, BoA och Marianne reste bl.a. till Kina och Kroatien tillsammans. En
”Kinagrej” som var väldans kul och som visade vilken snabbtänkt snubbe BoA var. Vi
åkte buss och vår svensktalande, kvinnliga, kinesiska guide berättade om sig själv.
Hon sa då bl.a. att hon var ogiftig. BoA som satt långt fram i bussen reste sig
blixtsnabbt, fångade hennes blick och sa – ” Akta dig - jag är giftig”! En
kommunikation mellan en ogift, ”svensktalande” kinesiska och en gift svensk. Vilket
jubel i bussen!
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Resan till Kroatien började med tågresa till Stockholm. Innan avfärd hade BoA sagt
att han skulle fixa lunch för oss fyra på tåget. Det var bland det häftigaste jag upplevt.
Vid ett bord för fyra i tågsalongen, som till stor del var fylld med folk, dukade han upp
på vit duk tallrikar, glas, bestick skålar med div. innehåll, bl.a. löjrom”! Vin och annan
dryck! Förrätt, huvudrätt och efterrätt! Vilken fest! Folk som kom och gick – stirrade!
Konduktören, hör och häpna, sa inte ett knyst. Varför – fråga inte mig. Så här får man
ju inte göra. Kan BoA ha sagt något till honom innan? Vet ej. Gissa om resan till
Arlanda gick fort.
Matgäng med BoA som
chefskock. Vilka härliga tillställningar det blev. Han fixade recept, var med och köpte
in all mat och dryck och sedan skulle vi manliga ”småkockar” laga mat. Det tog ca 6
tim. Därefter gled våra fruar in till en 6-rättersmiddag. Snacka om att ha sinne för
matlagning, viner och ledarskap. Utan BoA – inte en chans att fixa något
motsvarande.
Vi har ett
gäng som heter Punschpralinerna. Gänget bildades 1983 och träffas två ggr/året. Då
äter vi ärtsoppa, dricker punsch, snackar och har kul. BoA kom in som medlem 1997.
Slutligen – i samband med en av många fester hemma hos oss ( juli 2014) så
utspelade sig följande. BoA hade haft orken att vara med och festa och leka bra
länge. Med så till slut sa han till B-M – ”nu orkar jag inte längre, måste få vila”. B-M
fixade då fram en Baden/Baden-stol och BoA satte sig, lutade sig tillbaka och
blundade. Mitt i all leken kom så Charlie (vårt barnbarn) framrusande till oss och
viskade, ”Jag tror farbrorn där borta har somnat”. Från stolen hördes då en högljudd
röst – ” Det har jag inte alls – för så är det!!”.
Det finns tusen saker att berätta om BoA och livet med honom. Slutar ändå nu. En
fantastisk person, vän, kompis har gått ur tiden. Den begravning många av oss var
på i Offerdals kyrka den 10 april 2015 var en oförglömlig sådan. Den var som BoA
ville ha den. Mycket folk (ca 170) av kategorin vänner, släktingar. Dans och sång i
kyrkan av dräktklädda medlemmar i Östersunds Folkdansgille. Musik från Tiljans
spelmän och från Gunno och barnbarnet Måns. Minnesstund med en lunchbuffé som
BoA skulle ha visat tummen upp för. Begravningen kunde inte ha blivit bättre men
jag/vi ville inte att det skulle ha varit någon begravning!
Detta skrivet av folkdansvännen Olle

Gunno!
Mariannes

Måns!
Bo-Anders
barnbarn i
Umeå
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Lördagen 11 april 2015 på Tiljan – Danskurs i Finnskogspols
Finnskogspolsen tog över Tiljan under några timmar på lördagen, då
ett tjugotal polskedansare trotsade det vackra vårvädret för ett
intensivt och hängivet träningspass i denna lite speciella dansart. För
flera av oss var det både en konst och en utmaning att ta oss an
dansen med dess speciella rytm och dansstil, i alla fall jämfört med
många av de polskor som vi vanligtvis dansar.
Men i ärlighetens namn så var de flesta av oss inte alldeles obekanta
med finnskogspolsen.
Inte heller med Lisa Hägglund och Anders Gustafsson från Dalarna,
våra danslärare för dagen som båda är utbildade pedagoger i svensk
folkdans på Väddö folkhögskola. De besökte oss också i höstas då vi
fick, såvitt jag vet, den allra första introduktionen i finnskogspols på
hemmaplan. Sedan dess har vi också känt på dansen lite grand på
torsdagskvällarna. Så dennna lördagskurs var, skulle man kunna
säga, en önskerepris eller steg 2 i finnskogspolsens underbara värld
Lite kort kunskapsinhämtning från nätet:
” Danstraditionerna i områdena längs gränsen mellan Norge och
Sverige är närbesläktade med varandra. De senaste åren har både
musiken och dansen fått ett stort uppsving i både Norge och Sverige.
Finnskogspolsen kan beskrivas som en polsdans med tre markerade
svikter i takten, där tredje svikten är något kortare och lättare än de
två första. Den är en medryckande och sprittande dans till en
annorlunda musik.
Musik ska bättre lyssnas till än beskrivas, men om vi gör ett försök så
är det en asymmetrisk polska med kort trea. De tre taktdelarna i
musiken är olika långa - den första är längst, den andra är lite kortare
och den tredje är kortast; fördelningen varierar mellan olika spelmän
och olika låtar. Tyngden ligger på de två första taktdelarna, medan
den tredje är mindre betonad, ibland till och med obetonad. Lite
förenklat kallar man detta kort trea. Den här typen av asymmetrisk
tretakt hittar man i hela den värmländska/norska finnskogen, som
betraktas som ett gemensamt kultur- och traditionsområde, men
samma rytmprincip återfinns i en stor del av södra Norge, inklusive
Telemark.”
Det finns ju alltid en osäkerhetsfaktor i vilka som verkligen dyker upp
på kursdagen och det är viktigt att det är en viss balans i antal damer
och kavaljerer. Denna gång blev det ett äkta manfall när två
kavaljerer på ytterst kort varsel uteblev, av väsensskilda orsaker kan
tilläggas. En för att vara stand in-gitarrist och en för att vara stand inbarmorska/fostermor till nyblivet lamm. Margaretha hade som
kursansvarig gjort ett gediget förarbete och ringde inte bara runt och
kollade så att de som skrivit upp sig verkligen kom men lyckades
också på ytterst kort varsel ”ragga upp” två nya kavaljerer.
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Allt som allt blev vi två damer för mycket under dagen men det
fungerade bra med den ordningen vi brukar ha på torsdagar, att vi
byttes om vid jämna mellanrum att stå över en dans.
Klockan 10 var satt som starttid för dagens övningar. Efter en kortare
uppvärmning med genomgång och sträckning av kroppens olika
muskler samt några schottis så var det dags. Det blev fyra timmars
intensiv duvning med alla finnskogspolsens olika ingredienser som
försteg, långsam omdansning, snabb omdansning och som extra
krydda pannkaksvändning samt snurrtur för damerna. Som
avslutning blev vi bjudna på fika som Els-Mari ställt ordning och fick
se en filmsnutt som Anders danslärare haft turen att kunna spela in
på en uppdansning, där ett norskt par dansar finnskogspols ”som det
verkligen skall se ut”. Upptäckte då att vi inte fick med oss riktigt alla
ingredienser denna dag, nämligen att paret klappade som tecken,
först mannen och sedan kvinnan som svar, på ingång i långsam
omdansning efter att de vid något tillfälle släppt taget om varandra
och ”solodansat”. Ämne för en steg 3-kurs möjligen? Vid fikat
påannonserade våran Anders (Wedlund i efternamn) möjligheten att
förkovra oss i våra nyfunna finnskogspolskunskaper genom en tur till
Tiljan framåt kvällningen, då Anders med glädje spelade till dans.
En inte alldeles enkel gränsproblematik: Ett litet felsteg så hamnar
man i hambotakt, ett annat litet felsteg så blir det Elverumspols. Det
gäller att ha tungan rätt i mun och en aldrig sinande kommunikation
mellan hjärnan och fötterna, så att fötterna är på rätt plats vid rätt
tillfälle och med det rätta gunget, lagom 1:a, tung 2:a och kortkort 3:a
med mellantramp....
Tack alla för en riktigt trevlig danslördag!
Heléne Draheim
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Preliminär anmälningslista
för hösten utflykt till Dalarna.
4 sept – 6 sept 2015
Vi kommer att besöka Karin och Ingvar Sivertsson i
Orsala ( inte långt från Vansbro).
Buss eller bil utifrån hur många vi blir.
Aktiviteter av skilda slag i Dalarna och på vägen ner.
Boendet är inte till 100% klart.
Kostnaden är ännu så länge oklar.
Anmälningslista på Tiljan
alt.
Maila, SMS:a eller Ring till:

Olle Edlund

070-6560404

olle.bitten@glocalnet.net

Hans Nilsson

070-6700766

hasse.nilsson@bahnhof.se
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WtÇáxÇ y≠ÜÜ Év{ Çâ
(Rim i ett)
(Mel.: ”Vals ombord” av Evert Taube)

Förr i tiden svävade man i dansen lätt
till en stilla musik av gavott och menuett.
Då man dansade tills man blev fullkomligt svett,
fast man dansa på anständigt sätt
polka och vals och schottis och kadrilj, fransäs, varsovienne, polkett.
I lancier´n man snurra kring i takt i gamla tiders balett,
så de vispa uti krinolin och turnyr och chemisett!
Men nu ha vi ett helt annat sätt,
för nu jazza vi klämda och hoptryckta tätt
och utnöta vår grande toilette.
Nu vi sparka runt i charleston, så det skramlar uti hela vårt skelett
uppå golvet av parkett,
där, ibland, det blir rätt hett.
Trummor dundra, saxofonen gnyr och skränar värre än en suffragett.
Men tacka vet jag gamla goda tider, då man ännu hade kvar sitt vett,
då kulturen inte nått så långt, att förståndet satt snett.
Leve vår gamla hederliga polka, schottis, vals, kadrilj, polkett,
lancier, fransäs, gavott, mazurka och menuett.
Fyh-Tuh-San.
Hämtat från en gammal tidning, Örnsköldsviks Barnensdagstidning, Solkatten, 1928.

Jag och mina pojkar, Tobias och Andreas, vill skicka ett STORT TACK
till alla i Östersunds folkdansgille och Tiljans spelmän. Ni bidrog till att
Bo-Anders fick ett mycket fint avslut. Tack för dans och musik som
gjorde inledningen så mäktig. Tack Åke för den fina text du skrev.
Tack också till er som så generöst berättade om sina minnen av
Bo-Anders. /Marianne Jonsson
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Avsändare:
ÖSTERSUNDS FOLKDANSGILLE
Krondikesvägen 95 D
831 46 Östersund

FÖRENINGSBREV

O.B.S
Meddela redaktionen om
Du flyttar eller gör
andra förändringar som
påverkar adressregistret.

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING:
Vid definitiv eftersändning återsändes
Försändelsen med nya adressen på
Baksidan ( ej på adressidan).

PORTO

____________________________________________

ADRESS

MMMazarinkakan
4 hg smör
6 dl socker
4 ägg
5 droppar bittermandel
1 ½ dl malen mandel
2 msk vaniljsocker
7 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
3 dl mjölk

Smält smör.
Mal mandel.
Rör smör och socker.
Tillsätt ägg, ett i sänder.
Tillsätt bittermandel, det torra, mjölk.
Bre ut i smord och bröad långpanna.
Grädda mitt i ugnen.
200 °C
C:a 20 min

Glasyr:
60 gr smält, avsvalnat smör
3 dl florsocker
2 ½ msk vaniljsocker
3 msk kallt kaffe

Blandas och bres på kakan när den svalnat.
Dela i lämpliga bitstorlekar!
Kakan går bra att frysa in, gärna i portionsbitar.

