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Nr 1/20

KALENDARIUM
FEBRUARI
11
15
21
24

Slöjd
Slöjd
Filmkväll
Sång

MARS
02
06
10 Prel
24 Prel

Styrelsemöte
Årsmöte
Slöjd
Slöjd

Måndagar:
Tisdagar:
Tisdagar:
Onsdagar:
Torsdagar:

APRIL
03 Prel
09 Prel
23 Prel
27 Prel

Sång
Slöjd
Gammaldanskurs
Folkdans vuxna
Polskor

Bildafton1800-2100
MANUSSTOPP
HEIMNYTT
Sång

1900 - 2200
1800 - 2030
1900 - 2115
1900 - 2115
1900 - 2115

Snö-Vinterstaden saknar snön.
Snöslasket spolierar seniorernas sparkföre.
Snöbristen saboterar sportiga skidåkares söndagsnöje.
Som surrogat sväljer stadsborna söta smaskiga semlor.
Smakar sjusärdeles bra, säger supernöjt sällskap!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020
Härmed kallas till årsmöte för
Östersunds Folkdansgille
Torsdagen den 6 Februari kl 1900 på Tiljan
Fika, överraskningar!

Denna upplaga är tryckt i .....29.......... exemplar och e-postad till .....149........... mottagare.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ordförar´n har ordet
100-åringen. I år ska det firas. Folkdansringen (f d Svenska Ungdomsringen för bygdekultur. Så
hette den för några år sen) fyller alltså 100 år och det ska firas under första helgen i augusti. Ett
inslag i firande är en nykonstruerad dans, budkavledans, som startade i Stockholm, och ska
dansas, via alla distrikt, innan den ”går i mål”, i Stockholm, firarhelgen i augusti. Den fungerar
ungefär som Viskleken, ingen får filma eller skriva ner den, utan den ska vidarebefordras enbart
med minnet, hos de som får uppdraget i varje distrikt.
Vi, J-H:s distrikt, fick dansen, i november, av dansare från Dalarna, och vi skulle ha vidarebefordrat
den i december, men p g a den då kommande julhelgen, med mycket annat, så blev det förskjutet
till i januari. Vi blev 4 st, Els-Mari, Per-Olof, Anneli och undertecknad, som åkte till Umeå, den 11
jan, och instruerade 4 par dansare där. De i sin tur skulle till Örnsköldsvik helgen efter för att
instruera Ångermanlänningarna. Sen går det vidare söderut. Dansen har fått namnet 100-åringen.
Ingen svår dans, så jag tror att den går i mål nästan lika som starten. Men vi vet ju inte om vi fick
den oförändrad av Dalarna, och de fick den från Värmland, kanske med någon detalj missad. Det
blir intressant att se hur den började och hur den slutar. Jag hoppas att man får chans att se filmer
på respektive. Tyvärr så tar jag mig inte tid att åka till Stockholm den helgen, för jag har annat
arrangemang som går in i slutfasen den veckan, Polskmärkesuppdansningen. Men alla ni andra
som kan, häng med till Stockholm.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 visar tyvärr en lite minskning av medlemsantalet, men
den tendensen är väl lika i de flesta föreningar, idag. Föreningsliv är inget som hägrar för dagens
ungdom, så föryngring är, i stort, obefintlig. Visst finns det undantag, men de är nog lätträknade.
Tiljan vår suveräna danslokal, har haft ett litet problem under hösten. Det kommer in obehaglig
lukt. Ingen vet vad det är, men känns närmast som avloppslukt. När vi byggde lokalen så fyllde vi
alla befintliga golvbrunnar med betong, så de borde inte släppa upp lukt. Dessutom så är det ju
ledningar som inte alls har nyttjas på ca 25 års tid så de bör vara torra nu. Men ett försök, för att få
bort obehaget, så fick vi låna ett ozonaggregat härom dagen. Med stängda igentejpade dörrar och
alla gröna växter, fick inte vara kvar därinne, så de fick ställas ute i kapprummet. Körde aggregatet
på max, i 12 timmar. Så nu väntar jag på svar hur det försöket utfallit. Ett sådant aggregat ska ju ta
bort de mesta av typ mögel, och andra obehagliga lukter.
Ha de….

Ernst

med klubban

_____________________________________________________________________________________________________

Det var på den tiden när frun i huset inte var värt så mycket utan skulle stå vid spisen och föda barn.
Men bonden Johans hustru, hon var verkligen arbetsför, och var nu ute på åkern och jobbade. Granngubbarna stod vid
gethagan och snackade och kommenterade just denna duktiga käring. Kalle säger:
-”n´Johan ha bra stärka ärma, ti käringa sin”.
Lille Liam frågar sin farmor, - Hur gammal är du ? - Vet du, det har jag glömt, svarar farmor.
Liam säger: - Men dra ner underbyxorna och titta efter då. - Nej men Liam, så får du inte säga, fy dig!
- Men i mina kalsonger står det i alla fall 4-6 år.
Ett äkta par kör i tysthet efter ett gräl och passerar en svinfarm.
-"Är det släkt till dig?" säger mannen spydigt.-"Japp", svarar frun. -"Svärföräldrar".
Det finns en ny studie om hur kvinnor upplever sina arslen. Resultaten var ganska intressanta för
30% av kvinnorna anser att deras arslen är för feta.
10% av kvinnorna anser att deras arslen är för magra.
Resterande 60% säger att de inte bryr sig, de älskar honom som han är,
han är en bra människa och att de inte skulle byta ut honom för allt i världen.
Det var 3 bröder som träffades väldigt sällan p g a att de bodde så långt ifrån varann. 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
varann. 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 st whisky idag”?
Stockholmsbrodern svarar lugnt:
-”Det är inte så allvarligt, det är bara så att jag har slutat dricka”.
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Kyrkobesök 1:a advent

Söndagen 1 december 2019 - tillika 1:a advent - var det så dags för ÖFG:s
årliga, traditionsenliga kyrkobesök , med eller utan folkdräkt ( valfritt ) .
Denna gång – den 32:a i ordningen - hade Aktivitetskommitten utsett
Mattmar k:a att bevärdigas vår närvaro.
Avfärd från Travparkeringen kl 09.30.
Aktivitetskommitten hade dessutom lyckats luska fram en buss - tillfälligt
frigjord från Skidskyttetransporter – att skjutsa oss de dryga 5 milen till
Mattmar. Och glada för detta var vi - 30 st passagerare – att helt få överlåta
till Busschauffören Bengt-Erik att lotsa oss fram genom morgonens snörusk
och dimridåer, alltmedan vi själva bekvämt kunde luta oss tillbaka i sätet och
konversera grannen , samt emellanåt även kasta en blick ut genom fönstret och
studera allahanda ljusslingor och adventsstakeprydda fönster längs vägen i
morgonmörkret.
Audfrid hälsar oss glatt välkomna ombord, samt informerar om Dagen.
När Skidstadion passeras sänder jag medkännande tankar till skidskyttarna som
likt busschauffören har dålig sikt idag……alltmedan vi i bussen har ombonad,
skön och varm gemenskap.
Väl inne på E14 dyker vi (=bussen) verkligen in i diset, dimman och snöstormen!
Audfrid greppar då åter mikrofonen informerar om ”Till Rut Perssons (från
Tossberg, Mattmar) minne” . Hon var fd dräktförvaltare i ÖFG , avled 2012 och
är begrav vid Mattmar k:a.
Därefter får vi via utdelade sångblad sjunga upp oss inför kommande
psalmsång till Euskefeurats ”…å snön den bara vräkte ner, mer å mer å mer…” - vilket det ju också gjorde!
10.30 hälsas vi välkomna innanför kyrkporten av kyrkvärden och intar
kyrkbänkarna. Vi är först.
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Efter prästens varma välkomnade av oss, inleder en liten nätt barnkör det hela
med ”När mörker och kyla…” och mina tankar går bakåt i tiden när mina barn
vid olika åldrar framträtt i liknande sammanhang.
Vi får också vara med och sjunga de traditionella ”Bereden väg” och ”Hosianna”
Barnkören åter de välkända ”Tänd ett ljus ” och ”Ljusen i vår kyrka”
Vad prästen däremellan pratade om minns jag inte, men ett pittoreskt inslag i
sammanhanget kommer nog alla ihåg efteråt: 5 frivilliga får komma fram och
hålla upp var sin bokstav: S D K K T D
Ni som var där vet budskapet!
När vi så träder ut ur kyrkan har Himmelens Portar öppnat sig och sänder ut sol
och blå himmel!
Kyrkkaffe bjuds det på i Församlingsgården och vi tackar för oss med att
unisont sjunga, som vi brukar, ”Nu går sista visan…”
Gruppfoto – beställt av Olle och Britt-Marie som ej kunde vara med – togs
innan bussen sedan tog oss hem igen.
Åter vid Travparkeringen vid 14-snåret.
Tack för en trevlig dag!
Inger W
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Bild-och filmkväll
Plats: Tiljans Folkdansgård
Tid: Fredagen den 21 febr. 2020 kl. 19.00

Tema: ÖFG-aktiviteter
Schweizresan 1995
Vi önskar alla ÖFG:are med resp. samt alla Schweizresenärer
välkomna till denna trivselkväll.
ÖFG bjuder på kaffe/te, skink - och oststut mm.

Anmälan – senast den torsdagen den 20 febr.
 Anmälningslista på Tiljan
 Tel. eller sms till Olle !
070-6560404


Schweizresanfilmen handlar om vår dansträning samt Schweizaktiviteter
Välkomna!!!!
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ANNONSREGLEMENTE (fr o m 2020-02-01)
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, i word-format till heimnytt@ofg.se
så att redaktionen kan lägga in det på lämplig plats, och sidnumrera helsidor.
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). Betalning ska ske senast 14 dagar efter utgivning.
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Folklig almanacka
Den här folkliga almanackan bygger på s k söndagsbokstäver. Det finns 7 st, A, B,
C, D, E, F, G, lika många som veckans dagar.
Man börjar vanliga år (ej skottår) med 1 januari (A), 2 januari (B), 3 januari (C) osv.
Då blir första februari (D), 1 mars (D), 1 april (G), 1 maj (B), 1 juni (E), 1 juli (G), 1
augusti (C), 1 september (F), 1 oktober (A), 1 november (D) och 1 december (F).
De första bokstäverna i varje månad blir alltså: A, D, D, G, B, E, G, C, F, A, D, F.
Eftersom det är svårt att komma ihåg bokstävernas turordning satte man ihop en
ramsa: Alla De Dagar Gud Bjöd Eder Gå Christlig Fram Att Dem Fullända.
Under rubriken tideräkning i vanlig almanacka finns uppgift om årets
söndagsbokstav.
Genom den här folkliga almanackan får man reda på vilken veckodag ett speciellt
datum har.
Januari
1A
2B
3C
4 D söndag 1981
5E
6 F söndag 1980
7 G söndag 1979
8A
9B
10 C
11 D söndag 1981
12 E
13 F söndag 1980
14 G söndag 1979
15 A

16 B
17 C
20 F söndag 1980
21 G söndag 1979
18 D söndag 1981
19 E
22A
23 B
24 C
25 D söndag 1981
26 E
27 F söndag 1980
28 G söndag 1979
29 A
30 B
31 C

Söndagsbokstäver
1979 G
1980 F E
1981 D
1982 C
1983 B
1984 A G
1985 F
1986 E
1987 D
1988 C B
Skottår har två söndagsbokstäver. Första
bokstavengäller för jan och
feb.Andra bokstaven gäller för
mar-dec.

Meddelare: Otto Gebhardt f 24/10 1886 i Gladsax, Skåne. Han bodde större delen av sitt liv i
Rönö, Östergötland, där han också dog 21/12 1975. Han lärde ut det ovan beskrivna till
undertecknad på 1940-talet. Otto Jönsson f 21/4 1905 i Myssjö, Jämtland. Han lärde ut exakt
samma sak till undertecknad på 1950-talet. Upptecknad av Göran Karlholm, Oviken, Jämtland,
13/11 1979.
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Så här gör Du!
Håll upp vänster hand framför Dig med utspärrade fingrar och tummen åt vänster.
Tag så med högra handens pekfinger och peka på vänstra handens fingrar från
tummen till lillfingret och så åter från tummen samtidigt som du läser månadernas
namn. Stanna vid den månad där Du vill ta reda på ett datum, t ex februari.
Börja så åter med pekandet. Den här gången läser du ramsan: Alla, De, Dagar, ....
Stanna vid det finger där Du slutade räkna månadernas namn. Då har Du fått den
månadens söndagsbokstav. Se skiss 1.
Som Du ser av skiss 2 så finns det 7 olika delar på långfingret, som kommer till
användning: 1 fingertopp, 3 leder och 3 veck. Det blir en del för varje veckodag.
Det gäller nu att bara veta årets söndagsbokstav. För januari och februari 1980 är
den F. Obs! Skottår har två söndagsbokstäver (t ex 1980 F och E) då marsdecember blir förskjutet en dag på grund av 29/2.
Längst upp på långfingret placeras årets söndagsbokstav (1980 F).
Du skall gå från årets söndagsbokstav till i det här fallet februari månads
söndagsbokstav (D).
G blir då på första yttre leden, A blir på andra yttre leden, B blir på knogen, C blir i
vecket mitt emot knogen och D blir i vecket ovanför det förra.
Nu är Du framme vid februari månads söndagsbokstav. 1:a februari är en då en
fredag 1980 (enl skiss 2). Räkna nu fram till det datum Du söker veckodagen för
(23/2). Du börjar räkna precis där Du hade februari månads söndagsbokstav tills
Du kommer till 23. Du kommer då på vecket närmast fingertoppen (skiss 2). NU
finner Du att 23/2 1980 är en lördag.
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LappLapp-Nils 150
I år är det 150 år sedan Lapp-Nils gick ur tiden. Ett antal olika arrangemang
planeras för att högtidlighålla detta.
J/H spelmansförbund bjuder in spelmansförbundets och Östersunds folkdansgilles
medlemmar och andra intresserade till en gemensam bussresa till Döda Fallet
och Spelet om Lapp-Nils, lördag 18 juli. Pris per person: 850 kr. I resans pris
ingår resa, biljett, middag och fika. Anmäl till LG Buss: anneli.aman@telia.com, tel
070-6884417. Kom ihåg att ange ev matallergier eller specialkost. Mer info på
hemsidan spelmansforbundet.se.
Anmäl er i god tid för att säkra en plats till detta attraktiva event!
Gregoriebalen 2020
Gregoriebalen i Ås föreningshus lörd 7 mars börjar kl 18.00 med "prova på kurs" i
polska-bakmes med Beret Bertilsdotter. Passar för nybörjare som för erfarna.
Gratis! Därefter blir det låttävling (se regler nedan) och sen blir det dans till
spellista, fika, skrubbspel och gemyt till 01.00. Se ltr.se för busstider. Gratis inträde.
Fika 60kr. Hjärtligt välkomna önskar spelmansförbundet och Ås föreningshus

JÄMTSTÄMMAN 2020
Årets spelmansstämma äger rum på Jamtli 12-13 juni samt en extra dag iOfferdals
kyrka och hembygdsgård söndag 14 juni! Temat är Lapp-Nils för att hedra 150årsminnet av hans bortgång och hans rika låtskatt. Vi vill hedra minnet av hans
musik i trakten där han levde och ligger begravd.
ZORNMÄRKET
Årets uppspelningar för Zornmärket äger rum i Österund 3-8 augusti. Även
uppdansning för polskmärket äger rum under denna tid för att manifestera
samhörigheten mellan folkmusiken och folkdansen. Se zornmarket.se respektive
polskdans.com för anmälan.
Om du är mellan 16 och 20 år sponsrar spelmansförbundet din anmälan för
Zornmärket med halva kostnaden (450 kr). Anmälan senast 15 april via
zornmarket.se!
Arrangörer för Zornmärkesuppspelningarn är J/H spelmansförbund och
Östersunds folkdansgille och vi vill redan nu efterlysa volontärer till denna vecka.
Ni är med och guidar deltagarna till en trivsam upplevelse.
Det behövs 2 personer mellan 8.30-12 och 12.30-15.00 ca som tar emot och prickar
av de spelande samt ordnar med fika till jury och sekretariat fm och em. Som
kompensation får alla volontärer fritt inträde till konsert och kvällsdanser onsdaglördag. Anmäl er via info@spelmansförbundet.se.

