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KALENDARIUM
DECEMBER
06
07
13
14

Buggcirkel
HEIMNYTT
Danscirkel
Avslutning alla grupper

Måndagar:
Tisdagar:
Tisdagar:
Onsdagar:
Torsdagar:

Sång
Slöjd
Gammaldanskurs
Folkdans vuxna
Polskor

JANUARI
10
11
12
16
30

Start Gammaldans
Start Folkdans
Start Polskedans
Styrelsemöte
Sång

FEBRUARI
01
09
22
27

Årsmöte
MANUSSTOPP
HEIMNYTT
Sång

1900 - 2200
1800 - 2030
1900 - 2100
1900 - 2100
1900 - 2100

Nr 4/16

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017
Härmed kallas till årsmöte för
Östersunds Folkdansgille
Onsdagen den1 Februari kl 1900 på Tiljan
Fika, överraskningar!

Det kom ett mail som vi reproducerar här nedan. Det är från våra vänner från Argentina som dansat med oss i
höst. Vi ser gärna att vi upprätthåller kontakten. /Red.
Hej Lars!
Skulle vi kunna få med följande hälsning i kommande Heimnytt:
"Ett stort tack till folkdansgillet för att ha öppnat portarna och låtit oss ta del av, och dela med oss av, folkdanser
från när och fjärran!
Vi hoppas på ett snart återseende!
Abrazos grandes,
Nayla och Bengt."
Tack på förhand,
Bengt

Snöflingorna singlar samtidigt som skidskyttarnas skott smäller så skatorna svimmar!
Sandning sabbar sparkföret, synd säger Solweig som saknar sin sparktur!
Sköna sovmorgnar, samt suveränt skidföre skickas som slutkläm!

Denna upplaga är tryckt i .....34........ exemplar och e-postad till .....162........ 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
- Vi har haft ett par dansgäster ett antal veckor i höst. Mycket duktiga dansare. Bengt och
Najla. Bengt är svensk, jämtlänning, men har bott i Colombia 10 år och Najla är
colombianska och ”tokig” i folkdans. De har visat oss ett par sydamerikanska danser och vi
har fått ”prova på”. Lite annorlunda rytmer. Bengt och Najla har även medverkat i Östersunds
teaterverkstad och visade en ”dansföreställning” där en fredagskväll. Jag och några till från
folkdansgillet tog tillfället i akt för att se denna föreställning. Unikt, kan man säga, och
oväntat. 45 minuter med 3, viga, lättklädda, damer, varav en var ovan nämnda Najla. Mycket
annorlunda dans, dansmusik och ljussättning. Den enda föreställningen i Sverige.
Bengt och Najla åker till Argentina i månadsskifte nov-dec. De lovade att komma och ”störa”
oss flera gånger.
- Traditionell 1:a Advent med kyrkbesök i Häggenås kyrka, den 27/11.
- Samma dag, men kvällstid, kl 18.00, på Tiljan, Spelkväll (sällskapsspel). De tidigare
spelkvällar vi haft har varit otroligt kul, vissa har skrattat så högt och mycket att övriga
spelgäng haft svårt att koncentrera sig. Det finns ju hur mycket som helst i sällskapsspel och
vissa är ju, med rätt spelare, väldigt kul.
- Ett nytt försök att fira nyår på Tiljan ska göras nu. Ett mail med intresse-förfrågan har
skickats ut och svar inväntas. Vi har haft Nyårsaftonsfest, på Tiljan, vid 2 tillfällen tidigare, för
ett antal år sen. Dags för en ny fest alltså.
Ha de

Ernst
med klubban
Riksdagen har beslutat att det inte blir något julspel i år. Dock inte av multikulturella skäl, utan på grund av att det inte
gick att få ihop tre vise män i huvudstaden. Sökandet efter en jungfru fortsätter. Dock fanns det inga som helst
svårigheter att hitta åsnor att fylla stallet med.
___________________________________________________________________________________

"- Min pappa hade en engelsk syster som var snabbare än de flesta. Vi kallade henne Faster."
___________________________________________________________________________________

Blondinen: ”Jag förstår ingenting av de här breven”.
Chefen: ”Det beror på att din hjärna sitter mellan benen”.
Nästa dag ringer blondinen in för att sjukskriva sig, chefen undrar: ”Vad är det för sjukdom”.
Blondinen svarar: ”Hjärnblödning...”

___________________________________________________________________________________

En skolklass skulle ut på ett besök i riksdagen och dom skulle få äran att få träffa statsministern och vice
statsminister. Skolklassen hade planerat att ta med sig gåvor till dom bägge ledarna. Lilla Sara ger Statsministern ett
storpack toalettrullar, och vice statsminister en sopkvast av äldre modell. Lärarinnan blir helt bestört över lilla Saras
gåvor till statsministern och vice statsministern och frågar Sara vad som föranleder dessa gåvor. Lilla Sara svarar:
- Pappa å mamma har alltid sagt att statsministern är ett jäkla stort arsle och pratar skit mest hela tiden och vice
statsminister borde få flyga till Blåkulla.....!!!!
___________________________________________________________________________________

- ”Älskade vän, tror du att du skulle kunna lära dig att älska mig”?
–”Kanske”, sa flickan. ”Jag har ju lärt mig äta surströmming”.

___________________________________________________________________________________

En man hade varit med i en fruktansvärd olycka, och hans "manlighet" var svårt sargad och fick tas bort.
Hans läkare försäkrade honom att den moderna medicinen kunde ge honom tillbaka hans manlighet, men att
hans försäkring inte täcker operationen, eftersom det ansågs kosmetiskt.
Läkaren sade att kostnaden skulle bli 25.000 kr för en liten, 40.000 kr för medelstor, och 75.000 kr för en stor.
Mannen var säker på att han ville ha en stor, men läkaren uppmanade honom att prata om detta med sin fru
innan han fattade något beslut.
Mannen ringde sin fru i telefon och berättade vad läkaren hade sagt .
Läkaren kom tillbaka in i rummet, och fann mannen ganska nedslagen.
- Nå, vad kom ni fram till? frågade läkaren.
- Hon vill hellre renovera köket...
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JUBILEUMSFEST
Vi har ju haft flera jubileumsfester i Östersunds folkdansgille. Den här jubileumsfesten
firade vi för att det är 20 år sedan vi fick ta hand om och renovera/bygga om Tiljan till vad det
är idag. Från början döptes lokalerna till Folkdansgården Tiljan, sedan något år
är namnet Tiljan.
På föreningsmötet den 19 oktober ställde Ernst frågan vem som kunde tänka sig att skriva
om Jubileumsfesten. Det blev väldigt tyst. Ernst kom då med ett i mitt tycke bra förslag. Alla
som var med på föreningsmötet skulle skriva 1-2 meningar var hur de tyckte att festen var.
Undertecknad tog på sig uppgiften att sammanställa materialet. Samma kväll lämnades 3
bidrag, därefter har det varit tunnsått. Jag tar mig nu friheten att blanda mina tankar och
upplevelser med det inlämnade kommentarerna, vissa citat kommer med samt en del uppgifter
som jag hämtat från min dagbok.
Ja tänk att vi haft denna lokal i 20 år, en lokal med stans bästa dansgolv. Den 18 sept.1996
var det premiär, då vi hade första folkdansträningen och vi var ca 60 personer där. (Det är lite
skillnad på antalet dansare då och nu) Kvällen innan var det febril aktivitet i lokalen, det
putsades och fejades i varje hörn inför premiärdansen. Det var mycket arbete som återstod
men golvet var klart och vi dansade.
Festkvällen den 15 oktober inleddes med en drink gjord på älgört, granskottsdricka och
mineralvatten. Det var inte många som kunde identifiera blandningen men enligt vad som
hördes i sorlet så smakade drinken bra. Stämningen var glad och uppsluppen och från ett och
annat håll hördes kommentaren ”vi borde ha fest lite oftare”. På ”lapparna” som jag fått
skrivet det att det är viktigt med fest och att vi borde ha det oftare. En sång- och durspelsfest
med Ollefilurer som gäst är ett förslag. Det är också så trevligt att träffa alla glada människor
och att dansa. Angående dans så saknade någon flera gemensamma danser. Maten som
serverades har genomgående fått positiva omdömen.

-
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Olles genomgång av historien runt Tiljans ombyggnad var ett mycket uppskattat inslag och
föranledde många skratt och förundran om vilka var det som var med på bilderna. Vi kände
inte riktigt igen personerna och det är klart 20 år sätter sina spår både här och där.
En under många år flitig dansare, är Brita Wärvik som på grund av sjukdom inte längre kan
dansa med oss. Jag tror att de flesta hälsade särskilt varmt på Brita och hennes son. Brita log
igenkännande och såg ut att trivas.
Överraskningsunderhållaren Torkel Johansson och hans sätt att använda horn och lur som
instrument var en mycket intressant musikalisk upplevelse. Aktivitet som var den grupp som
jobbat med festen fick mycket gott betyg ”bra jobbat av dom som ordnat kvällen, bra
organisation”.
Festtiden var mellan 18-23 vilket har framförts som en lagom lång tid. Kaffe och tårta
uppskattades och ett särskilt gott betyg fick den som ombesörjt laktosfri grädde på tårtorna.
Som vanligt avslutades kvällen med en kamratring och den vanliga sången. Återigen hördes
kommentarer ”vi borde ha fest oftare” och jag håller med. /Marianne Jonsson
Kan man tänka sig att Tiljan redan är 20 år. Tyckte ju att man varit med bra länge innan Tiljans
tillkomst, men faktum är, att jag personligen, har redan dansat 2 år mer på Tiljan än åren innan. Som
jag så många gånger sagt: Åren går fortare och fortare, m a o ”årsupplevelsehastigheten” visar sig
mer och mer. Ni som inte vet vad det är kan ställa frågan till mig.
Torkel Johanssons nyskapade ”trumpet-lur” var häftig, ja hela hans framträdande var bra.
God mat, väl tilltaget. Ett litet minus: Borden skulle ha vridits 90˚ så har alla haft sidan mot scenen,
mot att nu hade hälften ryggen mot scenen. /Ernst

Hjärtligt tack till Er alla vackra välslipade Tiljor, ca 100 st. Ikväll, torsdag, ska jag räkna er.
Själv har jag lagt två dansgolv av tall och gran så min själ finns mellan varje spånt. Det jag/vi
dansade på den 15 oktober var mer härligt slitet efter 20 år. 20-åringen ung men ändå så
välslipad av Era, allas steg. Speciellt Du/Ni som släpar skosulan mot de vackra tiljorna.
Jag provade Era tiljor på mitt besök, året då Mp hade riksmöte i Östersund. hade läst motioner
i 5 timmar och var nu på vandrarhemmet Rallaren kunde jag ställa tung papperspackning.
Snabbt upp till turistbyrån och hörde om Folkdans. Hon tog snabbt fram, idag kl 19.00. Ca 2
km snabb promenad, innan jag stegade in var pulsen hög av osäkerhet. Skull jag, blyga Anna,
våga be om en polskekväll. Jag mötte Els-Maries och Per-Olofs blickar. De sa mig
sekundfort. Välkommen hit! Dina energier stämmer bra med våra.
Tack alla vackra välslipade Tiljor för en livsnödvändig danskväll då på 90-talet. Nu 2013-16
alltför fort. Det jag har lagt är från 1997 och fyller 20 år 1:a advent 2017. Mötte även en
gammal spelman som också är bra på Jämtska ortsnamn m. m. Håkan R. Alla Ni andra
närvarande eller frånvarande Hjärtligt TACK! Anna i Änge, Åflodalen, hade en härlig kväll.

-
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Aktivitetsdag med Östersunds Folkdansgille
Söndagen den 27 nov. 2016
Det är söndag, 1:a advent, i en lite halvtrist novembermånad. Vad finns att göra
en dag som denna kanske många frågar sig. Då säger jag – jättemycket om man
är medlem i ÖFG.
Akt.sekt. har för oss denna dag ordnat med två trevliga aktiviteter.
Första aktiviteten är traditionsförankrad hos oss. Kyrkobesök utifrån att det är
1:a advent idag. Vi samlades på travparkeringen kl 10 för att sedan gemensamt
åka till Häggenås kyrka. 18 st var vi som bänkade oss på två bänkrader. Mycken
fin körsång från två körer och avslutningsvis kyrkkaffe med hembakade kakor
och bullar. En mycket trevlig början på dagen!
Andra aktiviteten var förlagd till Folkdansgården Tiljan.
Kl 18 hade akt.sekt förberett för en kväll i sällskapsspelets tecken.
Följande 17 personer infann sig för att mäta krafterna med och mot varandra.
Audfrid, Staffan, Einar, Sonia, Karin, David, Rasmus, Marianne, Kristina K, Dan,
Janita, Christina J, Ann-Britt, Inger M, Solweig N, Ernst och Olle.
Vi bänkade oss med några av alla de spel som fanns till förfogande.
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De spel som blev aktuella denna kväll var: UNO, Spingo, Råttfällan, Fia med
knuff, Den försvunna diamanten, 10.000, Gem och Back up three.
Jag satt tillsammans med Ernst, Inger och Solweig för att ta oss an ”Back Up
Three”. Några hade spelat detta tidigare, andra inte.
Solweig fick en mardrömsöppning. Jag kallar den för ”Göran Wikberg-öppning”.
Solweig kom inte in i spelet förrän efter ett flertal omgångar.
Efter nästan 2 timmars spel var vi ”i mål”. Vem segrade? Jo – Solweig!
I ”Spingo” började Staffan stenhårt och vann de två första omgångarna. Jag tror
det gick lite sämre för honom i ”Fia med knuff”.
Rasmus var den store vinnaren denna kväll. Han vann ett flertal spel. Bl.a ”Back
up three” och ”Den försvunna diamanten”. Jag var näst sämst i UNO!
Spelandet avbröts efter några timmar för kaffe/te, tunnbrödstut m.m. Jättegott
fika som Staffan och Audfrid fixat. Gillet bjöd!
Spelandet fortsatte efter fikat.
Vilken trevlig kväll det blev. Skratt och snack på en ”bullernivå” där Edlund fick
svårt att hänga med många gånger.
Tack akt.sekt. ( Audfrid och Staffan) för en jättetrevlig dag tillsammans. Hasse
var tyvärr förhindrad att vara med idag.

Vid tangentbordet/ Olle
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Avsändare:
ÖSTERSUNDS FOLKDANSGILLE
Krondikesvägen 95 D
831 46 Östersund
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