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FEBRUARI– APRIL 2019

Nr 1/19

KALENDARIUM
FEBRUARI
07
19
25
26

HEIMNYTT
Slöjd
Sång
Avslut gammaldanskurs

MARS
04
05
12
16
19
26
30

Styrelsemöte
Danscirkel
Buggcirkel
Danskväll
Danscirkel
Buggcirkel
Vårvinterutflykt

Måndagar:
Tisdagar:
Tisdagar:
Onsdagar:
Torsdagar:

Sång
Slöjd
Gammaldanskurs
Folkdans vuxna
Polskor

APRIL
02
06
08
09
11
16
23
25

Danscirkel
Danskväll
Film- och Bildafton
Buggcirkel
MANUSSTOPP
Danscirkel
Buggcirkel
HEIMNYTT

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

Snöflingorna singlar sakta, säkrar skönt skidföre
Som skidskyttarna ska slita så svetten sipprar.
SkidskytteVM-invigningen samlar samtränad skara stigvalsdansare
Som snurrar sig skyndsamt sina sextiotre sekunder!

Denna upplaga är tryckt i .....28....... exemplar och e-postad till ......134....... mottagare.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEIMNYTT.
Organ för ÖSTERSUNDS FOLKDANSGILLE. Krondikesvägen 95 D, 831 60 ÖSTERSUND.
Ansluten till Svenska Folkdansringen.
Tel.
Postgiro 10 05 23 - 0.
Internet http://www.ofg.se
Material för publicering lämnas före manusstopp, med e-post till heimnytt@ofg.se alternativt till ovanstående postadress.
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.

-2-

Ordförar´n har ordet
Den 5 jan 2019, Trettondagsafton, så var det en ny busstur till Dorotea. 41 pers blev vi denna
gång. Liksom ifjol så hade vi tur med vädret, så bussresan gick jättebra. En lite häftigare
inbromsning, för en ren, som kutade över vägen, var nog det enda som är nämnbart. Backeryds
Buss, med Torgny Sjöberg som chaufför. Han skötte körning med bravur. När vi stod och väntade
på denna buss, på travparkeringen, så kommer en buss från Molunds Buss, och den vill också
köra till Dorotea. Det hade dock blivit något fel hos deras trafikledare, för jag hade skickat ett mail
till de bussbolag som inte fick uppdraget, och tackade för offerterna, och meddelade att ett annat
företag hade fått körningen. Det löste sig ganska enkelt, och jag har mailat Molunds med lite
synpunkter, och inte hört något sen.
Denna lilla tripp, blev även denna gång riktigt trevlig. Vi som företrädde Polskmärkesuppdansningen, genomförde en liten 2 timmars polskekurs, mest för att, möjligen, väcka några
nya, till att komma med i uppdansningen. Ca 50 pers deltog i kursen, varav några aldrig hade ens
gått förstegen i polskedansen. Men efter ca 15-20 minuter så var alla i takt. Sen gick den första
polskan, Bingsjöpolskan, enbart rundpolskan, hur bra som helst. Efter en liten paus så fick de
prova på Polska från Mattmar. För kavaljererna så var det i princip lika men för damerna så gällde
det att få ner höger fot på 1:an. Inte lika enkelt. En fördel är ju om kav kan vrida upp lite mer innan
han sätter ner sin vänster på 1.an. Innan middagen så fick vi visa upp, vad vi lärt oss under kursen,
inför övriga gäster. Nog om detta.
Ett litet minus var dock grillbuffén. Jag tycker att de har ett lite vacklande system för betalning av
middagen. Hur vet de om alla har betalat? Eller finns risken att några inte betalar, eller var det
många som lastade extra mycket på sin tallrik. Det blev i alla fall slut på grillköttet innan alla hade
fått sin portion. Det blev en rätt lång väntan, innan extragrillandet var klart. Sen var det även dålig
ordning på matköerna. Kvällsdansen blev det i alla fall full fart på. Vi åkte hem kl 22.00.
Träningen, inför dansen vid skidskytte-VM-invigningen, rullar på. Vi blir 9 par. Genrep blir det på
eftermiddagen den 6 mars, och invigningen på kvällen.
Nu närmast är det gillets årsmöte, den 6 feb kl 19.00.
Sen har distriktet årsmöte den 23 mars, i Hammerdal
Ha de….

Ernst

med klubban

_____________________________________________________________________________________________________

Vid en middagsrast säger Karlsson: - ”Den mest märkliga uppfinning jag vet är termosen”.
- ”Termosen”, säger Johansson, ”den kan hålla maten varm eller kall. Vad skulle det vara för märkvärdigt med detta”?
- ”Jo, att den vet vilket”.
-------------------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”.
--------------------En riddare skulle dra ut på korståg. Innan han drog i väg satte han ett kyskhetsbälte på hustrun. Därefter gick han till sin
granne, en annan riddare, och överlämnade nyckeln och sa:
-”Om jag inte återvänder får Du låsa upp”.
När truppen hade ridit några mil, kommer grannen i full galopp med andan i halsen och stönade:
-”Du lämnade fel nyckel”.
-------------------Frun stod naken framför sovrumsspegeln. Hon var inte glad åt vad hon såg och sade till sin man: "Jag känner mig
förfärlig. Jag ser gammal, fet och ful ut. Jag skulle verkligen behöva en komplimang från dig..."
Svaret blev: "Du har perfekt syn."
-------------------Under söndagsgudstjänsten i den lilla socknen utanför Älmhult harklade sig prästen efter akten och sa med klar stämma:
- ”Jag måste berätta en glad nyhet för er nu när hela församlingen är här: vi har fått en stor donation till kyrkan av en
varmhjärtad person här i församlingen som innebär att vi kan genomföra en del av de projekt som vi tidigare inte ansåg
oss ha råd med. Donatorn i fråga vill dock understryka att han vill vara anonym”.
Då reste sig bonden Jönsson och sa:
- ”Ja, jag tyckte att det var bäst så”!
-------------------Förmögna Olssons fick två operabiljetter i ett brev på posten med underskrift: "Gissa från vem?" Olssons kunde inte
gissa, hur mycket de än försökte. Men det var klart att de var tacksamma och på operan gick de. När de kom hem var
villan plundrad från källaren upp till vinden. På köksbordet låg en lapp där det stod: -"Nu vet ni vem"
--------------------
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Härjedalspolskor i Frankrike
Våra polskeinstruktörer Per-Olof Pettersson och Els-Mari Frisk samt undertecknad har gjort ett
besök hos föreningen Amicale Laïque i Bretigny utanför Paris. Det var den hängivna
polskedanserskan Josiane Rostagni som arrangerade en kurs i härjedalsdanser.
Ett fyrtiotal dansare från olika håll i Frankrike och Schweiz deltog under en helg och fick lära sig
Storpolska, Polkett och Realänder från Vemdalen samt Storhurven från Funäsdalen.
En del av dansarna var på kurs på Tiljan i somras och några erövrade även Polskmärket i brons.
Det finns även en förening för svensk och norsk folkmusik och dans, CMTN, som ordnar olika
kurser i Frankrike.

Anders Wedlund
SPELTRÄFF I DOROTEA 2019
Vi råkade ut för ett bussmysterium medan vi väntade på rätta bussen på
Travets parkering. Till slut kom VÅR buss med trevlig chaufför, som kunde
dansa hambo..…(Han lade ut bilder från tillställningen på facebook,
Backeryds buss.)
När vi kom fram efter 2½ timme bjöds alla spelmän på kaffe och smörgås.
Sedan blev många ”spelgalna”.
Efter inledande allspel blev det uppspelning gruppvis på scenen, samtidigt
som andra spelade i ”buskarna”. På nedre planet var det dansutlärning
(polskor) med levande musik. I någon skrubb nere i källaren satt alla
durspelare och drog sina valser. Dom missade vi!!!
Efter gemensam middag blev det allmän dans till olika grupper, bl a Tiljans
spelmän första halvtimmen. De flesta dansarna kom faktiskt från Östersunds
folkdansgille.
Vi buskspelade med ett gäng från Vännäs. Några andra kom från olika delar
av Ångermanland, Västerbotten och Jämtland. Vi hade jättekul och lärde oss
en hel del nytt. Men klockan 22.00 var et dags att klä på sig och fara hem
– alla välbehållna.
ETT STORT TACK TILL ERNST som tog sig tid och ordnade denna resa. VI ser
fram emot nästa år…
Hälsningar från Elisabeth E och Ulla W.
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Danskvällar på Tiljan
Ovikens spelmanslag och Verknuffaran
spelar till gammalt och blandat.
Tid: lördag 16 februari kl 18.30-22 med fikapaus.
Inträde: 120 kr inklusive fika.

Offerdals spelmanslag och Wedlunds wenner
spelar till gammalt, polskor och lite blandat.
Tid: lördag 6 april kl 19-22.30 med fikapaus.
Inträde: 120 kr inklusive fika.

Hjärtligt välkomna!
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03.30.2019
VÅRVINTERUTFLYKT
Reservera dagen för en
Oförglömlig upplevelse i det fria!!!
Intresseanmälan (om du vågar?) snarast/senast 21/321/3-19 via
anmälningslista på Tiljan eller till
Hasse 070070-67000766 Staffan 070070-3330937 Audfrid 070070-6839770
Välkomna!!!
Välkomna!!!
Östersunds Folkdansgilles Aktivitetskommitté
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Östersunds Folkdansgille bjuder på en

Film-och Bildafton
Måndagen den 8 april 2019
kl. 19.00
Det kommer att handla om filmsnuttar från diverse
aktiviteter i gillets regi.
Bl.a vår stora dansuppvisning på Storsjöteatern.
”Österrikeprogrammet”
Dessutom bilder från Olles och Britt-Maries ca 43
bildår inom gillet.
Naturligtvis blir det gofika!
Anmälan är inte bindande utan enbart vägledande för
oss arrangörer.

Pyramiderna, sept 2005
Anmäl er till Olle ( Tel. eller SMS 070-6560404) eller på lista i Tiljans danslokal
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När det våras …..

30. maj 2019
åker vi till

Norrlands Tulpan Festival
hos Carolina och Hasse i Backsjön (utanför Sollefteå)
och på hemväg en sväng inom Dick i

Cowboy-kåken i Mårdsjön
07.30 Avresa från Travparkeringen med buss
Lunch, omvisning, egna strövtåg i Backsjön
Fika efter vägen
I Cowboy-kåken visar Dick oss runt och berättar om äventyret!
Pris: Medlem 550,-, ej medlem 700,Anmälan* och inbetalning** senast onsdag 15. Maj 2019 via
anmälningslista på Tiljan eller till
Aktivitetskommittén i Östersunds Folkdansgille
Hasse 070-6700766 Staffan 070-3330937 Audfrid 070-6839770
*Ange ev allergier/andra matbehov
**Inbetalning till pg 10 05 23-0, Östersunds Folkdansgille
Ange Vårutflykt 2019 och namn
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Till ALLA OCH ENVAR!
Vi har en dans = kulturförening Östersunds folkdansgille. Jag
GILLAR det! Så var det onsdagens kvällsdans. Härligt roligt.
Varför så mycket osäkerhet? Alla grupper formas av varje
individ. Vid mitt första möte med er alla på onsdagar har jag
känt mig som nyanländ, vingklippt fågel, ändå i sina bästa
år. Tid finns tålamod finns. Varför är det då så trögt att ta
mig till vår vackra, enkla = stämningsfyllda lokal utan en
enda Homosapiens där inne. Nu gäller det att tänka nytt.
”VARJE MORGON NY! Varje kväll? Det är frågan. En morgonperson
är tröttare på kvällen En kvällsperson kan vara mindre pigg
på morgonen. Vi har en överenskommelse att dansa 19.00 –
21.00. Enkelt! De spelfolk= dansare som finns där då
begynner. Vi kommer igång. Dansmöjligheterna är goda. Allt
ifrån en dansare till flera. Nu närmar vi oss 19.45. Nu vill
ledaren ha en sekunds avkoppling med annat än dans. ALLA O
ENVAR SAMLAS PÅ EN härlig ring. Vi samtalar, ger hälsningar,
är så sociala i den hjärtliga gruppen av arten Homosapiens.
Kul. Nu är det intressant, blir det något som är
informationsbart – Självklart! Aktivitetssektionen säger
ungefär; Vi hänger upp det som vi vill delge Er. Ni hör av Er
till oss om Era undringar! Ett leende på deras läppar; deras
ansiktsuttryck gör alla intresserade att läsa. Så
hälsningsstunden. Var så goda till en stund med förtäring.
Härliga skratt, samtal vid borden. Trevligt och roligt –
rogivande. Nu är Sonia sedan en tid på annan plats fysiskt än
med oss och
Påminner. – Nu kommer nyanlända Anna i Änge in i gemenskapen.
Hon är dansglad. Intar vätska i de små mellanrum som skall
finnas då och då under danstiden. Hon håller sin egen ånga
uppe av inre drivkraft. Liknande som vi alla gör. Anna sitter
med vid ett bord. Hon intar det hennes kropp behöver, lyssnar
samtidigt – säger något eget inlägg eller pratar med runt
andras samtal. Liknande vi alla gör. Anna reser sig tar med
något ut i köket och gör sig redo för att dansa. Är Sonia där
gör hon det och alla följer efter. Nu är det tid för dans och
spel. Anna går själv. Ingen hör eller ser. Alla har nu suttit
färdigt rent ”orkesmässigt”. Den här aktuella onsdagen 23 jan
varade dansen 19.05-19.50. Började 20.25. Jag går till bussen
20.40. Var så goda och vila nu 20.40 – 21.00.
Tack för danserna! Famnen från Anna i Änge

BARNDANSEN IGÅNG, HURRA, HURRA…….

Barndansen är igång efter att ha legat i dvala under ett antal år.
Tack vare duktiga och engagerade dansare som en gång i tiden tillhörde gruppen Nyvälle. Helen
Nilsson och Paul Lundkvist är det som startat upp en barndansgrupp. Under hösten hann de med ca
6 tillfällen och planerna är att ha barndans varannan onsdag. Det är ca
7-10 barn som deltar. Vi hoppas att Helen och Paul fortsätter så att Östersunds folkdansgille åter
har barndans på sitt dansschema.
Vid pennan/Marianne Jonsson.
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2019 års Dorotearesa

Hejsan alla baksugna!
Här ett omtyckt recept på lite
halvnyttiga kakor!
Lycka till!
Inger Wallin

Vad kunde vi oss i år förvänta?
Skulle det bli lika bra, som det blev i fjol?
Då fick jag vara utan jänta,
Nu fick jag med mej Carin med fiol.
Hon hade i sin tur lyckats rekrytera
ett antal utav Tiljans spelemän,
som på scenen fick briljera
med dragspel, bas, gitarr och felemän.
I källaren fick vi på Bingsjö gnuggas
till Nils och Annas fina dansmusik.
Ernst och Gertrud såg till att ingen skulle behöva kuggas,
när vi dansa upp för agasam publik.
Efter en god middag, som drog ut på tiden,
blev det så dags för allmän dans.
Det var då, när Carin och jag i snoan fått upp speeden
som ett vilsekommet ben emellan oss befanns.
Vi stöp som käglor på en bowlingbana,
musiken slutade att spela.
Vi låg och kved ett tag (vi är på fall ej vana),
men ingenting var brutet, vi var ju hela.
Heder åt Ernst, som ordnat allt så bra.
En heldagsutflykt väl värd att minnas.
Nästa år kan vi väl igen till Dorotea dra,
nu när ÖFG sponsrar, så ingen skinnas.

/ Åke N.

Sångkväll med fika hemma hos Britt-Marie och Olle.
Måndagen den 25 febr. 2019.
Öringvägen 4 Frösön

