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APRIL – OKTOBER 2016

Nr 2/16

KALENDARIUM
MAJ
02
10
11
12
17
30

Styrelsemöte
Avslutning Buggcirkel
Avslutning Folkdans
Avslutning Polskedans
Uppvisning Stocketitt
Träning inför 6 juni

JUNI
01
06
20
22
23
24

Träning inför 6 juni
Uppvisning Jamtli
Träning inför midsommar
Träning inför midsommar
Uppvisning Ljungen
Uppvisningar midsommar

Måndagar:
Tisdagar:
Tisdagar:
Onsdagar:
Torsdagar:

Sång
Slöjd
Gammaldanskurs
Folkdans vuxna
Polskor

AUGUSTI
24

Funktionärs och styrelsemöte

SEPTEMBER
07
08
11
13
22
26

Start Folkdans
Start Polskedans
Höstaktivitet
Start Gammaldans
MANUSSTOPP
Sång

OKTOBER
03
05
19

Styrelsemöte
HEIMNYTT
Föreningsmöte

1900 - 2200
1730 - 2030
1900 - 2100
1900 - 2100
1900 - 2100

Om att skriva i HEIMNYTT
Vem skriver i HEIMNYTT?
Det händer att Du skriver, men oftast är det Någon Annan som skrivit, och det har hänt att Ingen skrivit. Men
eftersom han bara intresserar sig för sådant som Ingen intresserar sig för, så blir det inte så intressant för oss
andra. Som vi meddelade i förra numret, har Någon Annan avlidit, och skriver inte mer. Därför är det bara Du
kvar som kan skriva.
Om innehållet
Det är bara Du som kan avgöra vad Du vill skriva om. Det enda vi kan ha synpunkter på, är att det bör vara
relevant för HEIMNYTTs läsare och att det inte bryter mot lag eller press-etiska riktlinjer.
Om formatet
Vi kan hantera de flesta format, men vi föredrar att få texten i word-format, och bilder i JPG-format. Du får gärna
skicka en färdig sida, men tänk då på att vi ska ha plats att lägga till sidnummer.
Om typsnittet
Vi har frågat vilket typsnitt vi vill ha som standard, men ännu är inget beslut fattat. Vad tycker Du?

Vintern vacklar, vädret växlar, vattenpussarna växer, vårfåglarna väntas.
Värmande valborgseldar väcker vårkänslor- väck vinterkläder!
Vårsolen värmer vresiga vinternunor, varma vårdagar väntas.
Varmed vi välkomnar våren!!

Denna upplaga är tryckt i .....35.......... exemplar och e-postad till ....159........ mottagare.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEIMNYTT.
Organ för ÖSTERSUNDS FOLKDANSGILLE. Krondikesvägen 95 D, 831 46 ÖSTERSUND.
Ansluten till Svenska Folkdansringen.
Tel. 070 / 627 4321. Postgiro 10 05 23 - 0.
Internet http://www.ofg.se
Material för publicering lämnas före manusstopp, till ovanstående adress, alternativt med e-post till heimnytt@ofg.se
Ansvarig utgivare: Ernst Norenius,
Rådmansgatan 3
832 41 ÖSTERSUND.
Tel. 070 / 278 8432.
Redaktör:
Lars Fjellner,
Krondikesvägen 42A
831 47 ÖSTERSUND.
Tel. 070 / 535 2457.
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Ordförar´n har ordet
Visst ska vi ha en jubileumsfest? Tiljan fyller ju 20 år den 19 aug i år. Det var den 19 aug
1996, fick börja riva för ombyggnaden. Helt otroligt hur fort det har gått. Återigen så stämmer
det födelsemärkta ordet ”årsupplevelsehastighet”. Kortfattad översättning av ordet: ”Tiden
går fortare och fortare ju äldre man blir”.
Som även dansledare så har jag och ledarkompanjonen Sonia lite bekymmer. Till alla
uppvisningar i sommar så är det underskott på kavaljerer. Kavaljerer, snälla ni, kom loss så
att vi kan genomföra dansuppvisningarna.
”Tisdagsdanserna”, som nyttjar tisdagskvällarna efter att gammaldanskursen slutat,
”buggcirkeln” resp ”danscirkeln” (motionsdans) rullar på, och vi har rätt så kul. Ofta är det
nästan jämna par. Ibland är det någon kavaljer som inte orkar hela 2 tim, så då kan det bli
någon dam ”över”, men, om de damer som måste stå över någon dans, är riktigt på hugget
när danslåten slutar, så blir det byte, och de behöver inte ”vila” mer än en dans.
Årets medlemsförteckning är nu utdelad. Vi håller medlemsantalet ungefär lika från år till år.
Men tyvärr så är det ytterst få av det yngre gardet, vilket visar sig på dansgolvet. Våra aktiva
dansares kroppar är inte i topptrim längre, så vi kan inte utföra alla danser, lika bra, som vi
gjorde för så där 10-20 år sen.
Vi har följande förfrågningar på sommaruppvisningar: Stocketitt 17 maj, Jamtli 6 juni, Ljungen
23 juni, Jamtli, Stocketitt och Kyrkås den 24 juni.
Ha de

Ernst
med klubban
Lite utfyllnad:

Vid en fest sitter en dam med mycket djup urringning och ett halsband med ett litet flygplan. Killen mittöver
middagsbordet stirrar oavbrutet så damen frågar om han gillar halsbandet.
–”Ja och jag är flygare och beundrar även landningsbanan”.
…………………..
Frun gick in till äkta mannen som satt och tittade på tv: fotboll närmare bestämt.
- Kan du hjälpa mig med den trasiga lampan?
- Ser jag ut som en elektriker kanske? svarade mannen surt.
- Jamen, kylskåpsdörren som är skev kan du väl fixa?
- Ser jag ut som en kylmontör kanske?
- Nej, men trappan som är trasig, det klarar du väl av?
- Är jag en snickare nu? snäste mannen och gick i vredesmod till den lokala puben för att ta en eller två öl.
Väl på puben drabbades mannen efter en stund av dåligt samvete, och traskade hem för att åtminstone fixa
lampan.
När han kom hem såg han att trappan var hel, lampan lyste och kylskåpsdörren var riktigt stängd.
Han sprang in till frun i sovrummet och utbrast:
- Men lilla älskling, hur har du klarat detta?
- Jo, när du sprang iväg så satt jag på trappan och grät när en ung kille kom förbi och han undrade vad som hänt.
Jag berättade och han lovade att komma in och hjälpa mig.
- Vad tog han betalt för det?
- Han ville att jag skulle ligga med honom eller baka en kaka åt honom.
- Men älskling, vad gjorde du..?
- Ser jag ut som en konditor, kanske?
……………………
3 st ”Låmerickar”, som jag kallar de limerickar som jag lånat: De 2 sista är Robert Gustafssons verk.
En fönstertittare uti Skanör
ville veta vad grannarna tog sig för
Men när de sen släckte,
han ringde och väckte:
”Tänd så att jag ser vad ni gör!”

En oskuldens tös ifrån Sunne
suckade djupt: ”Tänk om en kunne´
nån gång bli betäckt
och få mödomen spräckt
då skulle en båd njute och blunne´”
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En havande tös från S:t Peter
Sa: ”Jag vet ej vad läkaren heter
men jag undrade nog
när han tempen tog
för han hade så stor termometer”

TACK
Vid dansen den 13 April fick vi besök av våra goda vänner, Karin och Ingvar från Orsala i Dalarna.
De överlämnade två fina tavlor till gillet, som ska hängas här någonstans.
Ett STORT tack, både för tavlorna och besöket.

Välkomna till en

NATURSKÖN KUL-TUR!
Söndag 4 september 2016
Samling: Kl. 08.00
Var: Travparkeringen
Varaktighet: Hela dagen
Färdsätt: Buss om nog många, annars privata bilar
För vem: Alla!
Kostnad: C:a 400 kronor
Aktivitetskommittén
Hasse
070-670 0776

Staffan

Audfrid

070-333 0937

070-683 9770

Intresseanmälan senast 11/5
(Anm-lista på anslagstavlan, tel till aktivitetskommittén)

-
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ANNONSREGLEMENTE (fr o m 2016-04-01)
Heimnytt är Östersunds Folkdansgilles föreningsorgan som distribueras i ca 150
exemplar, de flesta numera via epost. Den går också att läsa direkt via föreningens
hemsida.
Den finns även tillgänglig som pliktexemplar på 7 universitetsbibliotek och kungliga
biblioteket samt Östersunds bibliotek.
Medlemmar i Östersunds Folkdansgille kan fritt annonsera med radannonser om
ca 200 tecken. För större annonser gäller följande villkor:
Annonsstorlekar
Storlek
Radannons
Kvartssida
Halvsida
Helsida
Lös bilaga

Format
200 tecken
A6 stående
A5 liggande
A4 med 2 cm marginal runt om
A4

Annonspriser
Storlek
Radannons
Kvartssida
Halvsida
Helsida
Lös bilaga

kr
0 för medlem
20 för icke medlem
60
110
200
200

Leverans
Materialet ska levereras senast vid manusstopp, och som original, i svart text på vit
botten, färdigt för tryckning.
Radannons får däremot lämnas handskriven eller via e-post.
Lös bilaga ska levereras färdigtryckt.
Förbehåll
Redaktionen förbehåller sig rätten att refusera annonser, som inte kan relateras till
föreningens verksamhet, och att senarelägga annonser på grund av utrymmesskäl.
Betalning
Betalning till plusgiro 10 05 23-0, ange namn, ”annons” samt månad för införande
(feb, apr, okt, dec). Betalning ska ske senast 14 dagar efter utgivning.
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TILJANS SPELMÄN
Föreningen Tiljans spelmän har haft årsmöte och redovisat sitt sjätte verksamhetsår.
I verksamhetsberättelsen framgår att föreningen haft 20 medlemmar under 2015.
Styrelsen har bestått av Birger Karlsson, Jonas Johansson, Carin Nordenberg, Bertil
Blad och Kerstin Schöblom.
Spelledare har varit Carin Nordenberg med assistans av Kerstin Schöblom.
Styrelse och spelledning omvaldes på årsmötet.
Spelmanslaget har haft ett mycket aktivt år med mer än 70 spelningar. Häri ingår
spelningar vid folkdansgillets träningar och uppträdanden vid cirka 40 tillfällen.
Övriga framträdanden har skett på PRO-möten och andra föreningar samt på
äldreboenden. Laget har spelat till dans på Tiljan vid danskvällar och
gammeldansavslutningar. Ett par spelningar har gällt bröllop och begravning.
Antalet spelmän vid olika framträdande har varierat från sex till nästan hela laget.
Varje halvår har vi samlats några gånger för spelträning och inövning av nya låtar.
Föreningen finansierar sin verksamhet med spelarvoden och aktivitetsstöd via
Studiefrämjandet. Härtill kommer medlemsavgifter från lagets medlemmar med
blygsamma 20 kronor per år.
Planeringen för 2016 följer i stort föregående års verksamhet med tillägg att man
planerar samverkan med andra spelmanslag samt lunchkonsert i Gamla kyrkan den
19 oktober.
Det finns också önskemål om att delta i någon spelträff eller spelmansstämma.

Spelning i Lit februari 2016

-6-

DANS-DVD
På mångas begäran, kanske vårat ego, men mest på grund av Lisa Hägglunds enträgna
uppmaning att vi MÅSTE, MÅSTE, MÅSTE, filma våra danser medan tid är, samt Anders
Wedlunds positiva syn, kommer här våra danser som jag lärde mig av Göran och Inger
Karlholm på kurser och danskvällar under slutet av 70-talet och 80-talet. Efter flitigt
dansande har vi därefter hittat harmonin och glädjen med dem.
Ja så börjar introduktionen av vår dans-DVD som är färdig nu och som innehåller alla polskor
från Jämtland och Härjedalen, Ramsele samt Mellparingen. Vi hade väl en tanke på att det
skulle vara roligt att ha danserna samlade på film och efter vår uppvisning på Rättviksdansen
i Rättviksparken 2006 började Lisa Hägglund, att trycka på om filmning. Efter vår kursvecka i
Mendocino blev vi filmade av de danser vi hade på kursen och det såg väldigt bra ut så det
stärkte vårt självförtroende, men trots Lisas uppmaningar till polske-kommittéerna och
nämnden hände ingenting tills Anders Wedlund hörde talas om det. Ja men det kan vi väl
ordna, lite förberedelser, riggade upp kameran, spelade och vi dansade på några timmar, sen
återstod för Anders att klippa ihop och redigera. Så mycket STORT TACK till Anders Wedlund
för hans engagemang och jobb med DVD:n. Vi säljer den för 100 kronor och hoppas att
många kommer att få glädje av den.
Per Olof Pettersson
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Vårvinterutflykt med Östersunds Folkdansgille, 3/4 2016

Ja, så var det då dags för oss ÖFG:are ( Sune, Ann-Britt, Ernst,
Solweig, Kristina, Marianne, Inger M., Inga, Olle, Britt-Marie, Ingrid
och Göran) att damma av de sista snöflingorna för denna vinter och
följa med vår nya aktivitetsgrupp, som består av Audfrid, Staffan
och Hasse, på ett spännande äventyr.
Vi träffades som vanligt på Travparkeringen för samåkning.
Färden gick via Litsvägen mot hemligt ställe. Någonstans på skogen
släpps skidåkarna av (bl.a. vasaloppsåkaren Kristina Kumlin) och vi som
är lata fortsätter åka bil en liten bit till. Vid en STOR GRAN blir det
stopp. Nu är det sparkåkning som gäller. Där under granen står flera
sparkar i olika storlekar och bara väntar på att få oss att glida ner
till ett JÄTTEMYSIGT ställe. Där ligger en fin skogskoja med
eldstad. Den sotiga kaffepannan sprider en härlig doft. Nu skymtar vi
skidåkarna. Dom är framme precis när kaffet är klart. Vi är inte sena
att ta för oss!
Blank och fin is på sjön lockar de fiskesugna pojkarna, Sune, Ernst,
Olle och Göran, som rusar ut med borr och pimpelspön. Vi kan
konstatera att isen fortfarande är tjock nog att åka bil på.
På vintern är det ett gäng herrar, damer och ungdomar som kör
folkrace på denna stora tjärn och otroligt mysiga plats.
Vi njuter av det vackra vädret och provar på olika aktiviteter.
Småpratar lite och trivs bra. Någon som trivs speciellt bra är lilla
VILJAR (Staffans och Audfrids barnbarn) som dyker upp med sin
pappa Eskil. Han blir jagad av Britt-Marie som vill pussa på honom.
Viljar njuter i stora drag av hennes uppvaktning.
Vi prövar på olika lekar bl.a lassokastning.
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Så ropar Staffan att det är dags för KOLBULLAR. Det vill vi absolut
inte missa. Vi sitter vid strandkanten och ser solen spegla sig i den
blanka isen, slickar våra fingertoppar och NJUTER, NJUTER av det
smakliga fläsket i kolbullarna.
Vi vill alla TACKA Staffan, Audfrid och Hasse för en FANTASTISK
DAG i naturen.
Lite senare denna dag (ca 18.00) är det dags för mat och filmvisning
på Tiljan. Ca 30 ÖFK:are på plats. Akt.sekt hade dukat fram
kanongod soppa, bröd, sallad och dricka.
Olle har filmat vår resa till Oppdal i maj 1993. Mittnordiska
kulturdagar under rubriken ”Spel och Dans i Oppdal”.
På den tiden var Olle vår dansledare och han hade fixat ett litet
koreografiskt dansprogram som var det första vi fick se på videon.
Det var generalrep. på Oden inför alla andra ÖFG:are. Efter denna
filmsekvens blev det kaffe och kaka. Andra delen av filmvisningen
handlade om vår trevliga vistelse i Oppdal.
MILLIONERS TACK från oss alla/Ann-Britt och Sune.

Audfrid, Viljar och Staffan
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Avsändare:
ÖSTERSUNDS FOLKDANSGILLE
Krondikesvägen 95 D
831 46 Östersund

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

B

FÖRENINGSBREV

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

PORTO

____________________________________________

ADRESS

CD-skivor med MITTLÅT
musik från Jämtland och Härjedalen.

Mittlåt 2003

Grannlåtar 2006

Västanfärd 2010

Öst i bygdom
2014

De tre senaste skivorna går att lyssna på hos Spotify med flera digitala tjänster. Du kan
köpa skivor genom att kontakta Anders på 070-6896917 eller anders@wedlund.com.
De kostar 120 kr

