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Ordförande har ordet

  Vi fortsätter uthålligt med vår slogan 
”Förnyelse och rekrytering”!
 
  Förnyelse och rekrytering var 
inriktningen i Verksamhetsplanen som 
togs på årsmötet. Visst är det bekvämt 
att gå i gamla fotspår men det skapar 
ingen utveckling. Slutet på någonting 
är också alltid början på något nytt. Jag 
tycker att det händer saker och våra 
kärnverksamheter är på gång. Givetvis 
skall vi alltid ha kärnverksamheten, 
folklig dans och musik, som okränkbar 
grund och varumärke för vår verksamhet 
men vi kan och ska utveckla formerna. 

   Den 11 september kl 18.30 i Folkets 
Hus Hallunda försöker vi nu skapa 
ett stort öppet hus och där bjuder vi 
in intresserade till kurser för både 
barn, ungdomar och vuxna. Vi går ut 
med flygblad i maj och augusti och 
förhoppningsvis kan vi avsätta en 
rejäl summa för annonsering. Tanken 
är att se vilket genomslag vi får och 
därefter skapa kurser eller att redan 
kunniga dansare och musiker hoppar in 
i ordinarie kursverksamhet.

   Det är viktigt att alla i Slagsta 
Gille medverkar och hjälper till att 
utveckla verksamheten och föreningen. 
Uppdraget gäller inte bara styrelsen 
utan kräver allmän uppslutning. 
   Vi behöver ett rejält tillskott 
intresserade de närmaste åren och 
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vi tänker upprepa 11 september - 
aktiviteten i januari 2015. Det är viktigt 
att alla aktiviteter framöver innehåller 
ett inslag av rekrytering både till musik, 
dans, slöjd och sång.

   Vårterminen närmar sig sitt slut 
och det skall bli intressant att se hur 
spelningarna till dans på tisdagar på 
Hågelby faller ut. Nu fokuserar vi på 
uppdragen på och kring midsommar, 
sommarstämman och sist men inte 
minst den 11 september 2014  kl 18.30. Tack 
till alla ledare och medlemmar för en trevlig 
vårtermin med många kulturupplevelser.

Kalle Gunnheden

Födelsedagar

    Bengt Carlsson 2 augusti 80 år
   Lars Björkander 18 september 80 år

   Kalle avtackar avgående medlemmar från diverse uppdrag i Gillet på årsmötet i Gamla 
Norsborgs Folkets Hus. Sedan var det fest med de sedvanliga hemgjorda smörgåstårtorna 
innan dansen började. Ny festsektion valdes  under mötet, så man kan med spänning motse 
nästa fest.
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Foton: Åke Andersson

Tyg till Slagstadräkt för vuxen bortskänkes av Gullbritt Bergmyren

Finns att hämta hos Ulla Andersson. 08-53183555



100 år med Kulturella Folkdansgillet

    Det ska vi fira tyckte föreningen och de 
hade ordnat flera olika aktiviteter.
  En jubileumsutställning om verksamheten 
visades under mars på biblioteket i Trollbäck-
en. En bok, som finns att köpa, har skrivits om 
verksamheten.Två jubileumsföreställningar 
anordnades den 26 april i Tyresö gymnasiums 
aula.
    Vi hade turen att få tag i biljetter till den 
första föreställningen. Det var en fantastisk 
föreställning som var väl genomtänkt och vi-
sade på olika aktiviteter i föreningen. Hela fö-
reställningen byggde på 13 olika scener med 
ett 60-tal medverkande. 

   Det började med att flera generationer i gam-
la kläder gestaltade gamla tiders festkvällar 
på Högloftet på Skansen med sagoberättande. 
Sedan kom dansare in och dansade Västgö-
tapolska. Emellan framträdandena visades 
stillbilder på väggen från hur man byggde 
Solsäter vid Långsjöns strand. Man dansade 
tidstypiska danser till detta. Fyra spelmän satt 
på scenen och i en annan del av scenen satt 
morfar med sitt barnbarn och berättade om 
hur livet var förr i dansföreningen. 

 

En annan scen handlade om Nordlek som har 
funnits sedan 1920 där Kulturella Folkdans-
gillet KFG medverkat många gånger. 
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    Så kom barnen in och visade upp en trä-
ningskväll på Solsäter och det var verkligen 
roligt att se skiftande åldrar dansa. Barnen 
visade även upp nationaldagsfirande i Band-
ängens parklek.

   På Kapplek vid Linköpings folkmusikfes-
tival 2011 vann ungdomarna en tävling med 
en nykoreogaferad danskomposition. Den 
framfördes även här. De visade också upp 
en danskomposition som hade varit med på 
Riksstämman på Plattan vid Sergels torg.
  

    Slöjd, dansuppvisningar, träningar, tävling-
ar och lekar visades upp med typiska danser 
under ett två timmar långt program.

    Det var ett mycket välkomponerat och väl 
inövat program som vi fick njuta av. Synd att 
det bara var två föreställningar. Fler borde få 
ta del av detta för att se vidden av verksamhe-
ten i en folkdansförening.

Text och foton: Maud H Norberg
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Danskurs på Wiks slott

Anders berättar inspirerande om slottets historia och tar oss med på en rundvandring. 
Det var här Slottshambo kom till för länge sedan på en annan danskurs.

    Den 22 - 23 mars hade föreningen Rillen från Gävle och Slagsta Gille en gemensam dans-
spelhelg på Wik..
   Annalena Sundberg var initiativtagare till denna goda idé. Vi började med incheckning och 
rundvandring på slottet. Så dans hela lördagen lång med både gamla och nya danser. Spelmän-
nen träffas för sig och utbytte nya låtar. Vi var 40 personer sammanlagt och det blev svårt för 
personalen i matsalen att få allt att räcka till. Lördagskvällen avslutades med eget samkväm i 
gymnastiksalen. På söndagsförmiddagen blev det kort repetition av vissa danser innan vi tog 
farväl och åkte hemåt igen efter en trevlig helg tillsammans. 

Tack Annalena, Benno och Annika för er insats!
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Benno visar och lär ut Gästrikedanser som vi får prova på.

Rillen får tolka Engelska från Vagnhärad och det blev lite olika varianter.

Slagsta tolkar dansbeskrivningen till Hartzen Contra.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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En vecka i Gillet
   Tänk! vad mycket man får uppleva på en 
knapp vecka i början på våren, när man är med 
i Slagsta Gille.
    
    Torsdag den 3 april var vi inbjudna att dansa 
Gröna Boken-danser på Essingen. Det passa-
de jättebra att åka dit eftersom Hallunda FH 
var uppbokat på annat denna kväll. Det var c:a 
80 folkdansare från olika föreningar i Stock-
holm, som dansade tillsammans under kvällen 
med mycket bra instruktion av Sören. Kväl-
len avslutades med Gammelpolka som skulle 
vara roligt att träna på lite mer under torsda-
garna här.
    Fredagen den 4 april var det dansuppvis-
ning i Fittjaskolan för Assyriska föreningens 
nyårsfirande. Se separat artikel.
   Lördagen den 5 april var vi inbjudna till en 
planeringsträff för Sri Lanka-resan med lunch 
hemma hos Priya och Bruno Mellander i Ty-
resö. Vi var 26 personer som hade en trevlig 
eftermiddag med mycket information inför 
den planerade resan tillsammans med Mälar-
höjdens Dansgille.
   Söndagen den 6 april kom 20 musiker från 
Slagsta Gille och spelade till Mälarhöjdens 
Dansgilles danskväll som vi höll i. Det är fan-
tastiskt att så många kan spela till alla våra 
konstiga danser och turer. Vilken dansglädje 
det blir med levade musik!
    Måndagen den 7 april fick vi hålla i Slagsta 
Gilles gillesdanskväll men då hade vi enbart 
datormusik. Det är roligt att gruppen växer 
och växer och nu är vi 52 stycken inskrivna i 
gruppen. Ett flertal torsdagsdansare har också 
hittat hit och kommer glädjande nog tillbaka.
   Tisdagen den 8 april var det dags för citt-
ragänget att spela i Grindstugan. Det är ofta 8 
cittror och 5 musiker på fiol och nyckelharpa 
så det låter riktigt bra.
   Onsdagen fick det bli hemmakväll och doku-
mentation av alla trevliga händelser.

Maud H Norberg

Dansuppvisning
   Fredagen den 4 april hade Assyriska för-
eningen nyårsfirande i Fittjaskolan. Nyåret 
infaller den 1 april men detta firande hade 
man uppskjutit ett par dagar. Det var fantas-
tiskt att se vilken uppslutning Slagsta Gille 
gjorde. I en smal korridor bakom scenen till 
aulan trängdes 36 folkdräktsklädda gillare. 
Vilken färgprakt, vilken entusiasm för att få 
representera Slagsta Gille! Det är verkligen 
beundransvärt.
    Vi var som vanligt där i god tid och var 
förberedda. Programmet var dock förskjutet 
redan från början så vi fick gå ut och sätta oss 
bland publiken under inledningen. En ung tjej 
var presentatör och pratade både svenska och 
assyriska. Det var spel, tal, deklamerande och 
teater av olika personer vilket vi inte förstod 
så mycket av. 

   Det var dekorerat med både svenska och 
assyriska flaggor och massor med ballonger. 
När man satt där i publiken och såg den lilla 
scenen med kablar blev man lite orolig för hur 
det skulle gå att dansa där. Vi klev dock upp 
alla och de 20 spelmännen ställde sig längst 
bak och vi 16 dansare framför. 
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  Föreställningen började med spel och sång 
av Si goafton och gokväll av oss alla och vi 
fick rungande applåder. Därefter presenterade 
Bosse Walther Slagsta Gille. Vi gjorde sedan 
en dansuppvisning med hjärtat i halsgropen 
men ingen trillade ner från scenen. Västerviks 
jubileumsvals, Schottis från Idre och Silver-
hambo. En liten dräktinformation och Kerstin 
fick visa upp sin Botkyrkadräkt. Dans med 
publiken leddes av Leif innan vi avslutade 
med Säcken. 
   Vi fick varsin röd ros som tack innan vi för-
sökte krångla oss ut från bilparkeringen och 
åka hem och fira fredagskväll.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Tumba kyrka den 27 april 

   Svenska kyrkan hade via kantor Karolina 
Bråkenhielm bjudit in Slagsta Gille att med-
verka i en folkmusikfest tillsammans med 
Botkyrka Hembygdsgilles spelmän och Sa-
lems Gille. Det startade kl. 11.00 med Misa 
Criolla, en mässa med en härlig kör och tre 
mycket duktiga musiker med sydamerikan-
ska rötter. Musikerna växlade mellan flera 
olika instrument.
  

   

   
   Efter mässan bjöds vi på god mat och kaffe 
för att fortsätta dagen kl. 13.00 med en mi-
nispelmansstämma. Joel Bremer, en duk-
tig spelman, som delvis arbetar i Botkyrkas 
kulturskola, ledde utlärning av en vacker 
vals efter Kristian Oskarsson, Jämtland. De 
sydamerikanska musikerna lärde ut en vacker 
melodislinga, lite ovana tongångar och rytm 
för våra öron. Vi spelade också igenom de 
allspelslåtar som skulle framföras senare vid 
konserten. 

  Konserten kl.16.00 inleddes med några ord 
från Karolina Bråkenhielm som lämnade 
över presentationen av programmet till Gil-
lets Curt. 

  

 
Efter allspelet uppträdde Botkyrka Hem-
bygdsgille, Joel Bremer solo, som också spe-
lade några låtar med sina elever från kultur-
skolan, de sydamerikanska musikerna med 
sin egen musik, och slutligen efter det att vi 
spelat de nyss inlärda musikstyckena var det 
dags för vårt framträdande. 

   Vi hade ett omväxlande program med mu-
sik, sång och dans. Fioler: Curt, Bosse, Kjell, 
Gunnar, Anders, Lena, Sten, Lasse och Mar-
gareta. Harpor: Kerstin A, Kerstin LT, Ker-
stin N, Bosse, Sanja, Hasse, Gunnel och 
Christina. Klarinett: Börje. Blockflöjt: Ute. 
Gitarr: Ove. Bas: Håkan. Visgruppen: Gun-
nel, Kerstin A, Kerstin S och Ulla.      
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  Dansarna Leif, Solveig, Gunnar och Gu-
nilla kom dansande mellan stolsraderna. Man 
kunde se att det var uppskattat. Kul att se de 
förtjusta minerna hos den fulltaliga publiken.

  Tror att vi alla kände oss nöjda efter den 
dagen. Ett bra initiativ av Tumba kyrka. 

Text: Margareta Edström
Foton: Åke Andersson
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    Vi fick uppdraget att underhålla 600 perso-
ner som från Japan åkt på en kryssning runt 
i världen. Ett av deras stopp var i Stockholm 
där de skulle uppleva en Nobelkväll med mid-
dag, underhållning och tal. Vi tränade och trä-
nade, petade och petade. Alla kämpade på för 
att uppnå bästa resultat.  När det var dags satt 
allt perfekt och sista stampen på Säcken fick 
hela Blå hallen att stanna upp. 

   Tack alla som var med, det gjorde vi bra. 
Förhoppningsvis leder detta till fler uppdrag 
och bra pengar in till föreningen. 

Eva Björklind  

    
   Det var länge sen vi ungdomar dansade nu. 
Personligen har jag längtat så det sprätter i be-
nen. När tal om uppvisning kom upp tänkte 
jag bara äntligen! Både på lördagen och sön-
dagen   övade vi hela programmet flera gång-
er igenom. Små petiga kommentarer om hur 
både händer och fötter ska placeras och hur 
linjer och ringar ska vara perfekt formade, allt 
för att göra en grym uppvisning. 
    
    Den 12 maj, en regnig måndag, var det 
dags. Dans inför 600 japaner i den mäktiga 
Blå hallen. Kvällen började med lång väntan 
i en källarloge som sedan utfylldes med lite 
middag i form av pastasallad. Sedan, till slut, 
var det dags att göra våran grej. Det vi är bäst 
på, dansa, spela och sprida glädje.  Det var så 
roligt, alla blickar var på oss och näst intill allt 
satt som en smäck. Efteråt kunde jag inte göra 
något annat än att le.       
   
   Jag var helt torr i munnen och helt trött i 
kroppen och kände att jag verkligen har sak-
nat detta. Dansen, gemenskapen och glädjen, 
det är min grej! 

Emma Välme

Stadshuset den 12 maj
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    Det var roligt att dansa i Blå Hallen! Det var kul att dansa med vuxengruppen och kaval-
jerer. Jag kände mig fin i dräkten och säker på danserna men visst var jag lite nervös inför 
den stora publiken och i det högtidliga och seriösa sammanhanget. En lyckad och annorlunda 
måndag även om det var lite tröttsamt med allt väntande.
 

Filippa Giertta



Vinterstämma 8 februari Hallunda Folkets Hus

En välbesökt stämma som vanligt med många spelmän under allspelet

Förmiddagens spelkurs

Kvällens gillesdans 
var uppskattad av 
många som ville 
prova på.

Foton: Åke Andersson
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Grindstugan
   Höga uppvärmningskostnader och slitna golv 
har varit angelägna frågor att lösa. Äntligen 
efter mer än ett års enträgna konakter med 
kommunen har vi fått gehör. 

   Vi har fått en luftvärmepump installerad som 
enligt expertis ska minska vår elförbrukning 
med 50%. Också termostatreglerade 
radiatorventiler har installerats
 
    Nya plastmattor är under läggning i samtliga 
utrymmen på plan 1. De nya mattorna är 
ljusare och förhoppningsvis mer lättstädade 
än de gamla.
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    För att mattläggaren ska kunna arbeta, så 
har vi (en mindre grupp i Gillet) fått flytta 
möbler. Arbetet har inneburit packa pärmar 
och prylar i kartonger, baxa kyl-frys, hyllor, 
möbler från rum till rum och upp och ner i den 
trånga och branta trappan. Parallellt med detta 
har en viss utgallring av gamla handlingar och 
grovstädning gjorts.
  Golvläggarens arbete beräknas var klart 
den 15 maj. Efter det återstår möblering, 
återställning och slutstädning, ett arbete som 
vi själva måste göra. Men hittills har arbetet 
med Gillets medlemmar gått mycket bra och 
vi har haft det trivsamt tillsammans.

    Ett stort tack till er som ställt upp.

Text: Bo Walther
Foton: Åke Andersson



FOLKMUSIKFEST
                      för hela familjen
          Lördag den 16 aug på Trädgårdstorp
                  Scenprogram 13.00 - 17.00

                     SLAGSTA GILLE & 
             BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE    
                             samverkan med Studiefrämjandet  

              Spel - och viskurs 10.00 -12.30
Ytterligare upplysningar: Curt och Gunnel tel 08-530 364 43

Höstfesten 
har ändrat datum till  

Den 4 oktober kl 18.00 Trädgårdstorp
Klädsel: Färgglad  
Mer info kommer

Spelmanskryssning 
26-27 september 2014

För andra gången seglar Sveriges egen folkmusikkryssning 
Njut av spelmansmusik eller dansa, umgås och bara njut.


