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Ordförande har ordet

    Vintern är här och termometern visar idag 
på minus 15°, burr. Men det passar ju bra 
till vår Vinterstämma, som är i Folkets Hus 
Hallunda den 9 februari. 
  Det är den 31:e vinterstämman som vi 
arrangerar. Vår spelmansstämma har blivit ett 
varumärke för Slagsta Gille.
  
  Vi som var med från början minns hur vi 
startade på Hågelby Gård. Då var det också 
mycket kallt ute, men inne var det varmt. Så 
varmt att det riktigt immade igen på fönstren. 
Imman övergick i vattenstrilar som rann ner 
för fönstren.  Det såg faktiskt ut som fönstren 
i en gammal charkuteributik. 
   I parken fick barnen åka släde. Inne 
spelades det för fullt överallt, ja till och med 
i städskrubbar och toaletter. Stämningen var 
hög. Jag minns många duktiga spelmän som 
Henry och Ceylon Wallin. Vi fick en fin start, 
som inspirerade oss till en fortsättning.
  
  Vi har all anledning att vara stolta över 
mycket i Slagsta Gille. Utan att gradera eller 
nämna något i speciell ordning radar jag nu 
upp en del av de verksamheter som gör att jag 
känner glädje att tillhöra föreningen.

• Dans till egna komponerade danser, 
såväl folkdans som gillesdans

• Musik till dans för vuxenlaget och 
barn & ungdom

• Musik, spelmanslag och flera 
spelgrupper

• Midsommarfirande på Hågelby för 
en stor publik (vid fint väder ca 5000 
personer)

• Spel till dans på Skansen
• ”Utmärkt förening” en kvalitéts-

certifiering gjord av Botkyrka 
kommun

• Resor, ger spännande och berikande 
upplevelser

• Grindstugan, ett eget föreningshus 
med hemkänsla och möjligheter till 
olika aktiviteter 

• Vår fina tidning Hällristningen



    Den 15 september 2012 var en vacker, 
solig dag. Det fanns också mycket värme 
och glädje inne i Hallunda Folkets Hus. Där 
presenterade många föreningar i Botkyrka 
sina verksamheter. Septemberlek, Slagsta 
Gille, musicerade och fick de vuxna besökarna 
att gunga till musiken. Barnen utförde 
solodanser.
   Efter vår underhållning hade vi möjlighet 
att smaka på god mat och se oss omkring på 
allt man kan göra i en förening.  
 

Text: Elsie Astridsdotter

Nyckelharparpsspelarna
Elsie, Lisbet, Kerstin och Acke 

Föreningsdag i Hallunda Folkets Hus den 15 september
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• Spelmansstämmorna, Vinter- och 
sommarstämmorna har etablerat sig 
som viktiga träffar för spelmän i hela 
Stockholmstrakten

• Hembygdsforskning, med 
guidade turer och numera också 
släktforskningscirklar

 

 
   Uppräkningen kan göras mycket längre. 
Men tid och plats begränsar möjligheterna.
Mycket fin stämning och sammanhållning är 
receptet för vår fina verksamhet.

Tillsammans är vi starka!
Bosse

Flera olika aktiviteter var på gång till trevlig spelmansmusik



    Annika Frööjd hade anordnat en danskurs 
för Slagsta Gille i en ny lokal, nämligen på 
Rönneberga bygdegård i Järna. Vi samlades på 
förmiddagen och laddade upp för en givande 
dansdag med både gamla och nya danser  med 
olika svårighetsgrad. Till vår hjälp hade vi 
som vanligt levande musik med stresståliga 
musiker som spelade samma  musik många 
gånger om, så vi på dansgolvet kunde öva in 
de rätta stegen.   Den nya dansen som Annika 
hade komponerat kallade vi Järnasvingen och 
den övade vi in tur för tur flera gånger om. 

 Det var som vanligt ett nytänkande i 
formationerna och dansen kan nog bli en bra 
uppvisningsdans så småningom. Vi bjöds på 
hemlagad mat och kaffe under dagen innan 
vi for till vandrarhemmet för en kort paus 
och omdressning inför kvällens middag och 
samkväm. 

    Nästa dag repeterade vi danserna. På 
eftermiddagen avslutades en givande 
danshelg tillsammans med många trevliga 
dans- och musikvänner i Gillet. Vi tackade  
Annika med 38 Järnarosor - en från varje 
deltagare på kursen, innan vi plockade ihop  
våra tillhörigheter och städade av lokalen.      
                                     Text: Maud Norberg

Danskurs den 27 och 28 oktober på Rönneberga bygdegård

Trevlig samvaro på kvällen hör också till
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Först en uppvärmning för att komma i form



Tack Annika från oss alla 38 personer här Gunnar, vår duktige städare, fixar till det

Vers och foton: Åke Andersson
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Här några rader om Höstdanskursen
som i år var förlagd i Rönnebergabushen
Vi ska lära oss dansa med enklare steg                    
ty åldern har gjort att kroppen är seg                     
Det gäller inte alla men för egen del 
så är Annikas tankar inte helt fel                      
Men våra musiker tycks aldrig bli gamla                  
till varje dans dom troget sig samla                   
Och nya låtar man ofta får till livs
inte undra på, man som dansare trivs
Lokalen var fin och humöret på topp
snart hade första kursdagen gått
På kvällen vi bjöds på hemlagad mat 
och jag tror att vi länsade alla fat
Britta ville lära oss dansa  plockepinn
men mitt huvud var tomt och magen stinn
Så i stället mot Håknäs man sig beger
för tillfället vårt utmärkta nattkvarter
På sängen begrundar man dagen sin
för att ganska snart gå i paltkoma in

Frukost på” morron” och tillbaka till salen
där fortsatte planenligt danskursbalen
Kaffe med grottor som Solan bakat
då det bästa man någonsin smakat
Till slut när skärpan och orken tryter 
i Kvartingens turer man lätt hopbryter
och Järnasvingens vindlingar är oändligt borta
man tror sig för alltid komma till korta
Då kommer lönen man inte vill byta
att äta sig mätt på Fröströms gryta
sen följer städning och Gunnar var trägen
själv gjorde jag allt för att vara ur vägen
Ett tack till alla berörda sektioner
som gör att kurser blir festliga lektioner
För mycket roligt genom åren man minns
vilken tur att ni alla och Gillet finns
och till nästa kurs jag laddad ska bli
för numer så går man ju på batteri
Å.A.



Dagbok från Sri Lankaresan

5 – 19 november 2012
    Under ett år höll Priya och Bruno Melander 
på och förberedde denna Kultur och Dansresa 
tillsammans med Sunimal, vår guide på Sri 
Lanka. Vi skrev dagbok under resan på Slagsta 
Gille vis. Det blev 40 stycken A4 sidor vilka 
det här är ett litet utdrag från.        

   Tidigt på morgonen 5 november samlades 
vi - 40  personer - på Arlanda för avresa  
till Frankfurt och sedan så småningom 
vidare till Colombo. Vi kom från fyra olika 
dansföreningar varav åtta personer från 
Slagsta Gille.

   Morgonen därpå var vi i Sri Lanka med 
tidsförskjutning på + 4,5 timmar. Vi möttes av 
Sunimal och fem andra killar som var med och 
hjälpte oss under hela resan. Busschauffören 
och hans medhjälpare gjorde ett jättebra jobb 
på den 200 mil långa bussresan på Sri Lanka. 

 
Karta på Sri Lanka med färdvägen inritad

   Vi kom till hotellet söder om Colombo efter 
en kort färd som dock tog mycket lång tid för 
det är gott om folk och fordon av alla de slag 
på vägarna. Nu kunde vi njuta av värmen, bada 
i det vågiga havet, vila och shoppa, innan vi 
hade dansövning på eftermiddagen.

   Onsdagen den 7 november blir en intensiv 
dag när vi knappt har ställt om oss till tid, 
kultur och klimat. Först en dansgenomkörare 
igen, sedan intervju med fyra olika tidningar 
i ett par timmar på ett språk man inte förstår, 
men Priya är en bra tolk åt oss. Vi får svara 
på hur gamla vi är, varför vi dansar och vad 
vi tjänar på det. Välbefinnande, svarar vi.  Vi 
får sjunga, spela, dansa och visa upp oss i 
folkdräkter för alla fotografer.  Sedan skyndar 
vi  in i bussen och åker till en skola för 
dansuppvisning, Här börjar improvisationen: 
växelvis dans av skolelever och av oss. En 
parlamentsledamot bjuder oss på lankesisk 
middag på en restaurang.

  Iväg till ITN-TV för en  direktsänd, mycket 
populär TV-show som heter Venesa = 
Annorlunda. Den pågår mellan klockan 22 
och 24. Den här dansuppvisningen blir ännu 
mer improviserad än den tidigare. Oxdansen 
blir verkligen uppskattad och senare igenkänd 
under resans gång. Våra fyra musiker spelar 
och vi dansar olika danser och avslutningsvis 
bjuder vi upp TV-reportrarna  att dansa 
Talgoxen med oss.

Gunnar och Astor i ett uppskattat TV-inslag 

   Vi är åter på hotellet tidigt nästa dag d.v.s. kl 
ett på natten. Vi är hungriga och uppe i varv 
så det tar en bra stund innan vi kommer till 
ro. 

  Torsdagen blev en lugn dag men med tidig 
avfärd från hotellet söder om Colombo. Vi 
besökte Elefantbarnbyn och såg elefanter 
i olika storlekar, som vi också fick klappa. 
Lunchbjudning hemma hos Priyas bror där 
vi även firade Gunnar på hans födelsedag. 
Vi åkte sedan till vårt hotell i Kandy där vi 
stannade hela tre nätter. Massage, avkoppling 
och avslappning denna kväll.

,,  ,
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   Dagen därpå var det en ledig förmiddag 
för poolbad, massage eller shopping innan 
vi skulle dansträna igen. Sedan bar det iväg 
till en ny skola för dansuppvisning. Här fick 
vi äntligen köra vårt hela inövade program, 
innan vi trötta promenerade hem på gropiga 
vägar till vårt hotell.

    Lördagen den 10 november var det dags 
att börja vår kulturresa på Sri Lanka. Vi 
började med att besöka tandtemplet i Kandy 
där man tror att Buddhas tand finns, vilken 
visas vart femte år. Det var mycket folk och 
många föräldrar med mycket små barn, som 
skulle välsignas i templet. Det motsvarade 
vårt barndop. Nästa anhalt blev den Botaniska 
trädgården, picknick ordnad av Priya och en 
guidad rundvandring i Parken.

    Nästa dag tog det stora äventyret fart när 
vi åkte norrut, där de tamilska tigrarna krigat 
i 30 år. Numera är det ett fredligt område så 
man kan åka dit.

 

Sigriyaklippan 

 En häftig anhalt var Sigriyaklippan, där en 
konungason byggt sig ett palats högt upp 
på klippan för att skydda sig mot den yngre 
brodern. Det är totalt 1248 trappsteg att klättra 
uppför, men alla fick hjälp på ett ganska 
framfusigt sätt av ”guider”. Kanske inte bara 
positivt.! Vi besökte en batikfabrik, vilket det 
finns många av på Sri Lanka. Vi hann också 
med att se ett ädelstenssliperi.

  Måndag, sovmorgon till klockan 7, innan 
det var dags för nya upplevelser på det 
arkeologiska museet i Polonnaruva och 
utgrävningarna där. Därefter lunch och 
bussresa till havet på den nordöstra sidan vid 
Tricomalee. Kvällen avslutades med yoghurt 

,    

   Vi fick en fridag för bad i havet och allehanda 
små äventyr i detta område som var svårt 
härjat av tsunamin och det långa kriget. Vad 
hade inte vi turister föskonats ifrån!

  Nästa dag fortsätter färden tillbaka söderut 
samma väg som vi körde tidigare p.g.a. att 
andra vägar var i så dåligt skick att de inte 
var lämpliga att köra på för vår stora buss. 
På kvällen är vi i Nuwara Eliya som ligger 
högt upp i bergen där man odlar mycket te 
och blommor. Denna kväll är det stor fest 
på hotellet, för nu är det Priyas födelsedag 
och med Sunimals hjälp har vi lyckats ordna 
en rejäl överraskning för henne. Hon, som 
annars brukar fixa både smått och stort till oss 
alla, ska nu firas. Det är jättekul att se hennes 
överraskade min!

  

 

 Färden fortsätter sedan söderut till Yala 
nationalpark och vidare längs kusten och 
de tsunamidrabbade områdena och upp på 
den avgiftsbelagda och enda motorvägen 
tillbaka till Colombo. Näst sista kvällen är 
vi bjudna hem till Sunimal på middag för att 
umgås med hans släkt. Här spelar och dansar 
vi danslekar tillsammans med dem, vilket är 
mycket uppskattat av främst de yngre.

  Vår sista anhalt blev i Negombo – det 
vanligaste turistmålet här - för flygbolaget 
hade ju ställt in vårt hemreseflyg, så vi fick 
åka hem en dag senare. Inte nog med det 
– sista morgonen kom ett meddelande om att 
SAS gått i konkurs – hur skulle vi då komma 
hem från London? Det var ingen fara visade 
det sig senare, alla kom lyckligt och väl hem 
efter denna verkligt händelserika resa.

  Detta var bara en kort sammanfattning av 
allt vi hann med att uppleva under dessa två 
veckor sammanfattat av        

          Maud H Norberg
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2012-11-28 Tharuni 
På framsidan i denna tidning var denna bild med text på lankesiska, bild på ett 
instrument och en massa noter i olika färger och det som syns nedan.
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   Här kommer översättningen på den tidningsintervju som fanns på framsidan på Tharuni. 
Översättningen är gjord av Priya. Tredje stycket nedan anspelar på den sång vi framförde.

   Vi äldre vi kan spela som förut… (Travestering till lankesisk berättelse)
Med vackra dräkter dansar de mycket fint. En man spelar ett annorlunda musikinstrument som 
vi inte känner till. Hans kroppsbyggnad påminner oss om en gammal europeisk sagoprins.

   Det finns ingen som inte dras till detta fina ljud. Det går direkt till hjärtat. Samtidigt kommer 
en välbyggd man springande och spelar en fin låt. Jag närmar mig honom. 
Hans fingrar darrar. Men han spelar en fin låt på sitt munspel. Gruppen är ett mycket fint ex-
empel för våra äldre. De visar oss, trots att kroppen inte alltid orkar, är hjärnan stark nog för 
att dansa, spela och sjunga. Med sådant lever vi ett sunt och hälsosamt liv.
”Om vi kan föra denna dans och musik till våra äldre för att tillbringa livets eftermiddag med 
glädje? Då kan de leva ett hälsosamt liv utan att klaga”.

   När man blir äldre tappar vi våra tänder, håret blir vitt, huden blir rynkig.  Men vi kan ersätta 
allt. Vi kan skaffa nya tänder. Vi kan färga håret. När vi blir äldre blir vi ensamma. Vi har ingen 
att prata med. När vi är ensamma drabbas vi av olika sjukdomar. Sedan måste vi leva på medi-
ciner.  Varför ska vi leva så? Vi kan dansa och spela tillsammans. Då blir vi inte sjuka.

   Vi är en folkdansgrupp från Sverige som har skapat egna danser. Vårt gäng reser utomlands 
och inom Sverige. Vi syr våra kläder själva. 
Vi behöver inte extra motion. Sjukdomarna är borta. Även om vi fyller 80 år är vi liksom unga 
tjejer och killar”. 

   De flesta av våra äldre är  ensamma  hemma. Somliga tar hand om barnbarn. Somliga drab-
bas av sjukdomar och deras liv blir på sjukhuset. Kära mammor och pappor, om ni önskar 
kan ni ändra rutiner. Ni kan skaffa ett gäng som är i passande ålder. Ni kan dansa och sjunga 
åtminstone en eller två timmar per vecka tillsammans. Tro inte att musik och dans inte passar i 
er ålder. När man blir äldre ska man försöka att hålla hjärnan ung. Så kan du leva ett sunt liv. 

Svenskarna ger oss detta budskap.

Tack till författaren Anula de Silva 
Text: Palika Dirukshi  Foto: Nirosh Priyanka.

            Ett stort tack till Priya 
  som ordnade så mycket trevligt för oss. 
  Guider, tolkning, mat och denna enormt 
  upplevelserika och trevliga resa. 

  Även ett varmt tack till Sri Lankas nordiske
  ambassadör Oshadi Alahapperuma som bjöd
  oss på fest hemma och sedan ordnade  
  inträdesbiljetter till flera platser vi besökte.
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Måndagsdansens avslutning 26 november 2013

  Vi tackar alla 24 spelmännen under Curts 
ledning och de 52 dansarna som gjorde 
måndagsgruppens höstavslutning till en 
glad och rolig tillställning med mycken 
dansglädje! Det är tacksamt att vara dans-
ledare när man ser alla glada dansare 
studsa runt på golvet!
God Jul och Ett Gott Nytt Dansår önskar 
vi er alla.
Hoppas vi ses  måndagen den 21 januari 
2013 då dansen startar igen

Birgitta o Bengt

  Måndagsdanserna i Folkets Hus i Hallunda 
brukar vara välbesökta och många trevliga mer 
eller mindre svåra gillesdanser hinner vi med 
under ledning av Birgitta och Bengt. De brukar 
turas om att ”rappa” eller dansa beroende på 
hur många damer och kavaljerer det är denna 
kväll. Det är ju toppen att kunna göra så, vilket 
gör att de flesta får dansa alla danser. Det är en 
bra motion för kropp och hjärna tycker 

Maud H Norberg

Foton: Gösta Odelberg
och      Åke Andersson

Så här ska man göra

Birgitta berättar vad vi ska göra för både musiker och dansare

På fikarasten blev dansledarna Birgitta och 
Bengt avtackade som brukligt är
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Adventscafé 1 december 2012 i Grindstugan

Musiker som spelade en mängd fina låtar för oss

Liksom Visgruppen som sjöng många visor av olika slag

Givetvis uppvaktades vi av ett fint Luciatåg 

Foton: Åke Andersson
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  Julbal den 8 december 2012
     Årets julfest blev en julbal, som vi hade 
förlagt till en för oss ny plats, nämligen 
Tullinge Sportklubbs lokal. I år hade vi ju inte 
festen på Nobeldagen så det blev en julbal 
istället för den traditionella julfesten.. 

Denna tomte vill ha pengar  av alla 

 Efter allsång och  musik dansade ungdomarna  
i sina sekelskiftesklänningar med ljus i 
händerna. 

  Vi fick även se ett luciatåg med Klara som 
fin lucia med en stor, tung luciakrona med 
levande ljus på huvudet. Hon klarade det 
med bravur men ibland med lite assistans av 
mamma Eva för att kronan skulle sitta bra.

  Klara fick det traditionella silversmycket 
men då hade hon befriats från den tunga 
luciakronan.

Klara i närbild på bilden t.h.

  Vi hade även i år bordsservering av fyra 
trevliga ungdomar. Först serverades vi  
en jultallrik med sill, lax och gubbröra. 
Varmrätten bestod av kycklinggryta, ris och 
sallad. Senare fick vi kaffe med prinsesstårta 
och choklad.  

Barnbarnen serverade oss även i år
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Visst är det kul att dansa tycker Emma, Josefin, Maria och Anna

Det tycker vi vuxna också!

Det är även trevligt att sätta sig till dukat bord
Text: Maud Norberg 

Foton: Åke Andersson
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    Födelsedagar

Håkan Allinger   90 år   17 mars
Bengt Åström   90 år   19 mars
Anita Sandberg   70 år   12 juni

Till Minne av Birgit
TACK till alla som med blommor och ER närvaro hedrade Birgit.
Det blev ett ljust minne med bl.a. spel på fem cittror, fiol och nyckelharpa.
Tack Slagsta Gille med flera för Gåvogram till Stockholms Stadsmission och 
även till Sjöräddningssällskapet.

Ett stort tack från Lasse med familj.

Eventuell uppvaktning på min födelsedag 
2013 undanbedes vänligt men bestämt. 

Gerhard Johansson.

Med blixtens fart har åren gått.
Stort tack för den present jag fått
när jag nyss fyllde år.
Jag sparar den till sol och vår
när jag till trädgårdsmästar´n går,
och famnen full med blomst jag får
som sen i trädgår´n står!
 
Hjärtligt tack för uppvaktningen
på min 60-årsdag från Zaida Granath.
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Tusen TACK ..........
för uppvaktningen på min 70-årsdag.
Det kommer att bli till blommor i mitt 
växthus som jag fick i present av familjen.

Ingrid Nordholm

  



        Välkomna �ll Årsmötesfesten 2013 den 9 mars

                 Festen börjar direkt e�er årsmötets slut

                   ca 17.30 och avslutas ca 22.00

Festen börjar med välkomstdrink och sedan blir det hemlagad smörgåstårta samt sallad.
Det ingår öl, läsk eller Ramlösa a� dricka, men det finns även vin a� köpa �ll 
självkostnadspris. E�er maten blir det kaffe och kaka.
  
Resten av kvällen ägnar vi åt allsång, dans och spel. 
Ta med Slagsta Gilles röda sångbok.

Allt de�a får du för endast 50 kr.
Bindande anmälan senast 2013-02-28 �ll:

Gunnar Belin   tel. 08-531 798 44  eller GunBel@tele2.se eller 
Anita Eriksson tel. 08-532 509 24  eller AnitaCi�ra1@gmail.com

Festsek�onen

Årsmöte för Slagsta Gille

9 mars 2013 kl 16.00

Tomtbergavägen 4 1 tr i Hallunda

Glöm inte detta viktiga möte  
Välkomna alla medlemmar och blivande medlemmar
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VINTERSTÄMMA  2013

    
                  Täby Spelmansgille •  Russindalens Spelmän   
                   Conny Ös + Janne • Knapphändigt 
                   Kulingarna • Bas Fiol & Drag • Komp i Slaget
  Anders Haage • H5 • Laglösa •  Åsagruppen
  Maria Spelmanslag  •  Slagsta Träsk •  
  Botkyrka Hembygsgille • Slagsta Gille m.fl. 
             
             Viskurs med Eva Tjörnebo    kl 10.00 - 12.30
             Spelkurs med Viskompaniet  kl 10.00 - 12.30               
             Kursanmälan Stefan Lindén mobil 070 - 6551552 
              Kurskostnad 150 kr (inkl kaffe och smörgås i pausen)
              Info Curt och Gunnel Carlsson 08 - 53036443
             Polskeinstruktion med Rick Conradsson kl 16-17 
            Visstuga med Gunnel Rudbeck-Carlsson kl 17-18 
              
             GAMMELDANS och POLSKOR från kl 18.00
                           SERVERING HELA DAGEN

             
           ALLSPELSLÅTAR 
    Edvard Petterssons Vals, Skäftingeschottis, Örbyhuspolskan, 
   Masbopolketten, Lästringe Gånglåt

Välkommen
Arr. SLAGSTA GILLE   
        I SAMVERKAN MED STUDIEFRÄMJANDET

   Entré 100 kr. Spelmän gratis. 
   T-bana Hallunda. Bilavfart från E4 vid Hallunda trafikplats. 
   P-skiva vid Folkets Hus,  P-plats även på Hallundavägen.

Lördag 9 febr kl 13.00 i Folkets Hus Hallunda

              2013 års Olrogstipendiat  

                 Eva Tjörnebo 
        och Viskompaniet


