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Uppvisning nationaldagen
Träning för midsommar
Träning för midsommar

Måndagar:
Tisdagar:
Tisdagar:
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Sång
Slöjd
Gammaldanskurs
Folkdans vuxna
Polskor
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Funktionärs och styrelsemöte
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28
30

Städdag
Reserv-städdag
Start Folkdans
Start Polskor
Start gammaldanskurs
Höstaktivitet
Sång

OKTOBER
03
17

MANUSSTOPP
HEIMNYTT

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

Vårsolen, varmed vi vill vederkvickas
Värmer varsamt våra vinterbleka vinternunor
Vårfåglarna vaknar, visslar vacker vårkonsert
Vårvindar virvlar, varunder vinterkläder vädras
Värmande Valborgsmässoeld väntar vecka 18
Väck vinterdäck, vakna vintergäck!

Kom ihåg städdagen i höst 4 Sept
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Ordförar´n har ordet
Skidskytte-VM-invigningsdansen, gick skapligt bra men inte så bra som genrepet. Genrepet gick
så perfekt, så bra, att jag måste kommentera det, med att det gick FÖR BRA, så ”originalet”
kommer inte att bli lika bra. Och så blev det. Vi blev invinkade några sekunder för sent så vi fick
springa in och nerför de 5-6 trappstegen. Vi hade ju tränat in att dansa i fas med varann, vilket blev
si och så med i denna stresstart. Men ingen såg detta på TV, så vi säger väl att det blev BRA. Lite
kyligt blev det att stå och vänta, för dräkterna är ju inte gjorda för vinterdans, men vi överlevde. Tur
att det inte var 25 grader kallt.
Fantastiskt vad mycket foton och videofilmer som Olle Edlund har i sina gömmor. Några bitar fick
vi se härom veckan. Mycket intressant att få se det som hände för 25-30 år sen. Den stora TVn
som vi fick av Bosse Björkman kommer verkligen till användning. Jag har själv en hel del filmer
också, men inte alls i samma omfattning som Olle. Ska nog se till att det blir en bildafton igen. Är
det någon mer som har filmat något, gärna gillets verksamhet, så intresserar det fler, så visa upp
det.
Som vanligt så går tiden fortare och fortare, så denna termin är snart slut, också. Vi tränar nu
dessa sista veckor på de danser som blir uppvisningsdanser. Följande danser har vi på
programmet. Kanske inte alla, vid alla tillfällen: Engelska för 3 par, Ewas mazurka, Engelska från
Nynäshamn, Fredsdansen, Rävlanda schottis, Trekarlspolska, Bitte Mand i knibe. Turordningen ej
bestämd än.
För några dagar sen så kom frågan upp om hur många som har kvar den trådanslutna telefonen.
Jag skickade ut en fråga via mail till medlemmarna och många svar kom. Har inte räknat, men jag
skulle tro att det är ca 30-40% som sagt upp sin ”gamla” telefon, och lever uteslutande med sin
mobil. Apropå mobil. Jag undrar hur nacken ska överleva på vissa personer som dagligen går och
tittar i mobilen. Jag sitter hellre vid datorn än telefon. Telefonen är till för att ringa, och skicka
/svara lite SMS, med.
Ha de….

Ernst

med klubban

___________________________________________________________________________________________________________

Den ena hönan till den andra:
-"Den nya tuppen eggar mig så jag får pippi"
-"Jaha, med mig är det precis tvärtom..."
---------------------------------------------------------------------------När jag var liten bodde det tre bröder i granngården som hette Kniv i efternamn. Den äldste var en rakryggad militär så
han kallades Rakkniven. Mellanbrodern var istället rätt kutryggig så han kallades Fällkniven. Och den yngste brodern var
en jävel på fruntimmer så han kallades Slidkniven.
---------------------------------------------------------------------------Har du någonsin sett hur man bäst skrynklar ihop en tjuga? frågade kvinnan sin man.
- Nej,... sa hennes man.
Hon gav honom ett sexig litet leende, knäppte upp de tre översta knapparna långsamt på blusen ... ända ner till klyftan
som var skapad av en mjuk, silkeslen push-up-bh ... och drog ut en skrynklig tjuga....
Han tog den skrynkliga tjugan från henne ... och log gillande.
- Har du någonsin sett hur man bäst skrynklar ihop en femtiolapp? frågade hon då sin man.
- Öh ... nej, det har jag inte, sa han med en orolig ton i rösten.
Hon gav honom ett annat sexigt litet leende, drog upp sin kjol, och med förföriska rörelser med sina händer
stack hon i fingrarna i sina trånga, spetsprydda trosor och drog ut en skrynklig femtiolapp. Han tog den skrynkliga
femtiolappen... och började andas lite snabbare med förväntan.
- Nu, sa hon, har du någonsin sett hur man skrynklar ihop 400.000 kr?
- Aldrig i livet... sa han medan han uppenbarligen blir ännu mer upphetsad ... och exalterad.
Frun:
- Du kan gå och titta i garaget.
------------------------------------------------------------------------Lille Pär står ute på gården när en dam går förbii, hon stannar och frågar om han vill ha en kattunge.
-Nej, säger Pär. Mamma tycker inte om kattungar och släpper inte in dom i huset.
-Men pappa, då?
-Jo, han brukar få komma in.
------------------------------------------------------------------------- Vad gör man om man inte har råd med fiskutrustning?
- Väntar på spöregn !!!
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Vårvinterutflykt med ÖFG till hemlig plats 30 mars.
Samling vid travparkeringen 09.30 med Audfrid som samordnare för samåkning. Vi är
miljömedvetna i vår förening. Resan går via Frösön för att hämta upp Ann-Britt och då blev vi 13
personer samlade.
Slutmålet blev Bynäset på Frössön, som stavades så år 1525.
Där mötte Staffan, som hade förberett allt för tävlingar, grillning, promenader mm.
På plats vid gamla Sjöflygarhangaren anslöt även f.d. F-4ing och marktruppsbefälet Lars Stadigh,
som på ett engagerat sätt berättade om historien om Jamtamot, de svenska kungarna, Frösö läger,
Hästjägarkåren, Sjöflygstationen (där vi höll till), Republiken Jamtlands nationaldag den 12 mars
mm.
Kort sammanfattning om detta.
Jamtamot var ett allting där jämtar samlades. Det fanns redan på 1100- talet och pågick i en vecka.
Jamtamot avskaffades av danske kungen på 1500-talet, men blev kvar i lönndom i Jämtland.
När svenskarna övertog Jamtland 1645 upprättades Jamtamot officiellt. Jamtamotmarknaden
flyttades från Frösön till Östersund 1798 och bytte namn till Gregoriemarknaden, eftersom 12 mars
är S:t Gregorius dag.
Frösön har varit plats för flera slag i krigen mellan Norge/ Danmark och Sverige åren 1563 – 64,
1611, 1644, 1657 samt 1677.
Frösö skans vid Kungsgården byggdes 1611, där finns minnesmärke/ infotavla.
År 1626 inrättades Jämtlands flygflottilj. Kungsgården var avsedd för bostad för flottiljchefen.

Per-Olof ”Mus-Olle” Nilsson på Frösö läger
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Hästjägarkåren fanns kvar i tre decennier och bestod av starka, men godmodiga män. Jägarna bar
stora mustascher och långa yviga skägg. I mitten av 1890-talet avyttrades kåren.

Kungarna har under lång tid haft ägor kring Mjälle. Magnus Eriksson skrev 7 februari 1345 att han
tänkte fara till Jamtland. Den troliga orsaken var att han flydde från ”digerdöden”.
Lars Stadigh var besviken över myndigheternas beslut att ta alltför liten hänsyn till att de
kulturhistoriska platser och föremål som fanns, inte bevarades inför framtiden, bl.a. utbyggnaden av
flygplatsen med omgivningar, runstenen som flyttats mellan olika platser mm.
Lars hade kunnat berätta i timmar om allt detta, men det började bli lite kallt, så Lars avslutade med
att varna för att gå ut i naturen vid Bynäset. Det kunde vara risk för blindgångare som kan detonera.
Efter detta drack vi 11-kaffe med medhavt fika.
Staffan och Audfrid hade därefter ordnat med Militär 4-kamp. Vi delade in oss i 3 lag.
1. Kast med mellanstor sten
2. Slangbella
3. Flyg med eget tillverkat flygplan
4. Gissa patroner
Två lag blev guldmedaljörer och ett lag fick bronsmedalj.
Medan Staffan ordnade för korvgrillning och riktigt kokkaffe bakom sjöflyghangaren tog vi andra
en härlig promenad.
Mycket trevlig social samvaro, bra väder med inslag av sol och lite blåst.
Tack till aktivitetskommittén!
Jag kan verkligen rekommendera dessa utflykter som anordnas.
Hälsar Göran Wikberg
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Minne för livet!
Jag vill börja med att tacka Ernst som tackade ja på förfrågan om vi i ÖFG kunde ställa upp
med dansare till invigningen av skidskytte VM i mars 2019.
Det var 9 st par som var villiga att deltaga. Ernst kallade till den första träningen på Tiljan
10/1 en timme innan polskedansen började på torsdagen. De flesta dansarna kom från
Östersund men glädjande var att även ett par från Torpshammar och Hammarstrand var
representerat. Ernst hade fått information hur ”rampen” vi skulle dansa på såg ut och vilka
mått den hade. Utifrån dessa ritningar hade Ernst markerat på golvet på Tiljan. VM hymnen
fanns på CD skiva så det var bara att börja öva. Det bestämdes att vi skulle framföra en stilig
enkel stigvals i fas med varandra och jämna avstånd mellan paren. Tiden vi hade för
framförandet var 63 sekunder på uppmätt sträcka! Det övades fram och tillbaka och till slut
blev det bättre och bättre. Invigningen närmade sig och veckan innan så stod ”rampen”
framför rådhuset klar. Vid besök där, visade det sig, att formen avvek något från formen på
Tiljan. Vid ett tillfälle en söndag samlades alla för en förövning på plats och känslan i magen
tilltog när vi hörde kören för första gången. Vad mäktigt det skulle bli! Fram till invigningen
funderade vi på hur vi skulle lösa frågan med dräktombytet och var det kunde ske? Emy
Karlsson kom med lösningen att vi kunde använda föreningslokalen Salongen där de bor.
Sven pratade med kompisarna på OC taxi om transport till och från invigningscermonien.
Den stora dagen kom, och vi samlades innan generalrepetionen skulle ske, i salongen där
Emy hade ordnat några underbara soppor som ÖFG bjöd på. Efter det klädde vi oss i våra
folkdräkter. Det är svårt att klä sig varmt i folkdräkt, för det var kallt denna kväll och vi var
beredda på att få stå och vänta en del också. Generalrepetionen kl. 17.00 gick fantastiskt
bra! Nu blev det en lång väntan inne i Rådhuset till kl. 20.19 då invigningen skulle börja. Först
var det en del tal och sedan alla länders deltagare med sina landsflaggor. När vår del av
invigninngen började släktes ljuset och strålkastare belyste Peter Roos som spelade fiol och
Johan som blåste i kohorn samt sameflickan som jojkade. Så började kören sjunga mäktigt
stort och vi började samla oss och lyssnade aktivt på musiken så vi skulle hinna ned till
”rampen” och startpositionen. Allt skedde så fort och det var nästan så att man inte hann
reagera på vad vi gjorde och plötsligt var det över. Transporten av OC taxi körde oss tillbaka
till Salongen där vi skildes med ett fint gemensamt minne. Tack Els-Mari F, Per-Olof P,
Emy K, Sven A, Christina J, Olle E, Solveig N, Åke N, Inger M, Nicklas N, Marita, Johann B,
Annette A, Mats A, Åsa N, Paul L, Solveig Ö samt Ernst N. för ett fint genomförande samt ett
gemensamt minne från dagen!
Vi var där!
Christina och Sven
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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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ÄVENTYR I VÄST
Studiebesök på
TRANGIA
SAMT (OVÄNTADE?) HÄNDELSER
på slingriga vägar dit och därifrån
RESERVERA
FREDAGEN DEN 27. SEPTEMBER 2019
Preliminär start med buss från Travparkeringen kl 08.30.
MER INFO
På Tiljan 11. Och 12. September
eptember och via mejl till
medlemmar.
Anmälan senast 19/9 på anmälningslista på Tiljan
Eller till aktivitetskommittén
Audfrid 070070-683 9770 Staffan 070070-333 0937 Hasse 070070-67007
700766
0766

Östersunds Folkdansgille

