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Måndagsdansen avslutar för våren med Slagsta Gille.        
 Foto: Åke Andersson
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  Ordförande har ordet
  
 Idéburna föreningen är en viktig samhälls-
byggare! Alla idéburna, icke ekonomiska, för-
eningar brottas med svikande medlemstal och 
en äldre medlemskår.  Vi är inget undantag i 
Slagsta Gille eller hela Folkdansringen. Jag 
älskar förnyelse och är ointresserad av för-
valtning. Föreningar av alla de slag i Sverige 
har förvaltat alldeles för länge. 

   Vi måste prova nya, öppna, välkomnande 
former för aktiviteter och medlemsvärvning. 
Vi är nu på god väg in i förnyelse. Vi har öpp-
na hus och det är förhoppningsvis bara början 
på flera radikala förändringar. Det ”gör lite 
ont ibland”. Aalla måste hjälpa till med helt 
nya föreningsidéer resulterande i nya mötes- 
och styrformer. 

   Vi har i skrivande stund ett embryo till ny 
barnverksamhet i integrationens tecken, där 
flera invandrarfamiljer glädjande nog vill vara 
med. Vi kan vara stolta i Slagsta Gille som 
gör något för integrationen och inte sitter i 
vår egen slutna grupp och bara pratar om det. 
Det är skillnad det. Förhoppningsvis får detta 
spridningseffekt.

   Ett stort tack till alla i föreningen som med 
glada miner ställer upp på olika sätt. Dans 
och musik är inte bara kul. Det förlänger livet 
också. Däri ligger vår framgångsfaktor, vårt 
varumärke och vårverksamhetsidé.

   Vi ligger nu i startgroparna för nästa termins 
aktiviteter,  öppna hus och förnyelse och må-
let är att vi skall fortsätta att utveckla höstens 
aktiviteter under våren. Föreningslivet är un-
der kraftig förändring och vi skall vara med 
på tåget och radikalt förnya vår verksamhet. 
Det kan bli lite stökigt på vägen och den som 
vill framtiden tar denna marginella olägenhet 
med ett leende.

Karl Gunnheden
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Födelsedagar
 Per-Olof Bjerkhaug 6 november 60 år
 Gunnar Belin 8 november 70 år
 Priya Mellander 14 november 70 år

   

Säljes 
  Botkyrkadräkt i tonårsstorlek. 
  I mycket bra skick.  
  2 skjortor ingår. 
  Kontakta Anita Stigberg, 
  Tel: 0709 57 21 35 
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   Så var det dags för en Spelmanskryssning igen. Denna gång var vi cirka 30 personer från 
Slagsta Gille. 

    Vi började färden med en god middag  där många satt tillsammans vid ett bokat bord. Sedan 
försvann musikerna till spel tillsammans med andra musiker. Vi andra fick lyssna och dansa 
lite. Det var också väldigt många ungdomar på båten och det var olika musik som hördes  på 
båten i både fram och bakända.
Fram på småtimmarna intog vi dubbelsängen i lyxhytten med fönster. Nästa dag var det mer 
spel, verkstäder och dags för rekordförsöket igen med den längsta långdansen.

   Vi hade tur med vädret och vågorna som på något konstigt sätt följde med båten så det gung-
ade inte så mycket som man befarat före resan.

Text och foto: Maud H Norberg

Spelmanskryssning den 26-27 september

Tre Ögon i Bäcken var verkligen toppenbra.

     Glöm inte! Adventscafé i Grindstugan den 29 november



     
 Vilken härlig dag och kväll, mycket sol och 
inga mygg.
    Då var det dax för Slagsta Gilles dansav-
slutning, 32 deltagare som kom med pick-
nickkorgarna fyllda.  

 

  Kluriga frågor och insamling av klädnypor, 
bollkastning i hinkar, pilkastning högt och 
lågt. Vinnande lag får som bekant den stora 
äran att skriva och berätta i föreningens tid-
ning.

   Välkomstdrinkar och snacks fanns uppduka-
de. Grillning, härlig sommartårta, tipsprome-
nad och trevlig samvaro stod på programmet. 

Stort TACK till alla ansvariga och till alla del-
tagare.
”Sommaren är kort det mesta regnar bort så 
ta för dig solen skiner idag” -S  Tomas Ledins 
härliga sommarlåt.
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 Grindstugan den 23 maj



Grillning  - ja då är det manliga kockar som ombesörjer maten!

Annika Frööjd avtackas som dansledare

Årets vinnande lag som skrev var:
Barbro, Anita, Märta och Tony

Foton: Åke Andersson
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6 juni på Skärholmens Gård

I den fina grönskan vid Mälarens strand

Dans och spel på gården av Gillet Foton: Åke Andersson
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Text och foton:
Britt-Marie och Janne Östling
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Den 1 oktober
Slagsta Gilles spelning på 

Restaurang Tullen  i Tullinge.

   Vi valde att åka till Tullen för att lyss-
na på Slagsta Gille. Vilken spelglädje ! 
De framförde  ett  varierande och  trev-
ligt spelprogram.
  Det kom fram en tjej från publiken  
som frågade om hon fick sjunga en sång 
av Dan Andersson som hette ”Tullens 
Svarta Krog,” Hon tyckte den var pas-
sande att sjunga på Tullens restaurang. 
Som hon sjöng! Många av oss blev be-
rörda.
  Vill framföra ett STORT TACK till 
våra duktiga spemän, vi tillbringade 
en trevlig eftermiddag  på Restaurang 
Tullen.     Britt-Marie o Janne Östling



         Våran Midsommar
  
  Torsdag morgon och vi packar in i bi-
len när det regnar. Det är mycket som 
skall med. Folkdräkter, vanliga klä-
der, sängkläder och mat. Så kommer vi 
iväg. 

 Väl framme i Sundborn (i år ska vi 
bo uppe i fäbon) skiner solen och vi 
får en skön fika på bryggan. Det känns 
jätteskönt.  

Midsommarafton. Nu börjar alla tradi-
tioner. Efter frukost är det dags att gå 
ut och plocka blommor. Inte till mid-
sommarstången idag, det får vänta tills 
imorgon. Idag skall blommorna till 
kyrkogården till våra nära och kära. 
Efter sillunch bär det av till Svedens 
hästgård som ligger intill Carl von Lin-
nés bröllopsstuga för att vara med på 
stångresning och dans. Sedan blir det 
middag i glada vänners lag.

    
  Midsommardagen är vår viktigaste 
dag. Tyvärr är det mycket dåligt med 
blommor i år så det får bli löv på hela 
stången utom kransarna. När kl. är 
16.00 ska tåget avgå ca 300 meter från 
vallen där vi bundit till majstångsplat-
sen. Först går svenska fanan och sock-
enfanan som bärs av någon av årets 
jubilarer. Därefter kommer delar av 
Gobbôle gille och Bosse som spelar 
och sedan kransar och lövrumpor.
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 Efter lite pyssel reses stången och ett 
sommartal hålls ofta av någon som har 
sitt sommarboende i fäbon. Sedan blir 
det dans runt stången och även lite dans 
på dansbanan. Allt avslutas efter ca 2 
timmar. Då åker vi tillbaka till vår sida 
av sjön och grillar. Vi klarade oss från 
regn  men det var kallt.

   Söndagen är bara en skön vilodag med 
en skogspromenad, tvätt av skinnbyxor 
i sjön och ett besök hos Bosses syster.
   På måndagen blir ett besök i Falun och 
lunch på Gamla Staberg (en gammal 
bergmansgård med fin barockträdgård 
som ingår i Falu världsarv). På kvällen 
är det konsert i Sundborns kyrka med 
tjejerna som Bosse spelade med på 
midsommardagen och några fler unga 
tjejer som spelar folkmusik och sjunger 
visor. Dessa och riksspelmannen Pelle 
Gustafson, en bas och en cello har en 
dryg timmes konsert i en till sista plat-
sen fylld kyrka.
  På tisdagen är det bara att packa ihop 
och vända näsan hemåt igen. Helgen 
har varit trevlig trots att det varit kallt, 
nästan att det varit minusgrader.
  
  Så har våra midsomrar sett ut i 50 år, 
några avbrott p.g.a. hundvalpar och 
sjukdomar. De första åren var det dans 
på dansbanan på kvällen, men när myn-
digheterna krävde att det skulle vara 
mer vakter, ansåg idrottsföreningen att 
pluset i kassan inte var så stort att det 
var värt allt jobb.

Text och foton:
Maud Wallander
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Midsommarfirande på Hågelby som traditionen bjuder

Blomster-
smyckarna 
kvällen före 
var många 
som vanligt.

Inmarsch med fana, standar, 
spelmän och dansare.

Lars-Göran ber till högre makter: 
”Hoppas att  detta kommer att funka”.

    Ja....
Det ser ut 
att gå bra 
så vi får 
upp den fina 
midsom-
marstången 
även i år.
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Det var kyligt på midsommaraftonen, så besökarna hade ordentligt med kläder 
på sig. Inga sommarklänningar men dock blomsterkransar i håret.

Eva bjuder verkligen - Välkomna in i dansen. 

Dräktpresentation av Maud. På bilden  ses olika Sörmlandsdräkter.

Foton: Åke Andersson
Bildtexter: Maud H Norberg
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   Bollnästorget den 23 juli 
Slagsta Gille skulle spela till dans även den-
na superheta onsdag. Det var verkligen tur att 
det inte började redan klockan 15 med spel 
och lekar på Bollnäsbanan. Det hade säkert 
varit olidligt att stå där i den gassande solen i 
de varma folkdräkterna och spela och se glad 
ut.
Nu hade vi tur att det var fixat så vi fick köra 
in på Skansen och parkera bilen. Vi slapp att 
gå uppför de branta backarna och en spel-
kvinna fick dessutom en kunglig special-
skjuts ända fram till scenen.

Kl 18-19 hade Cecilia Lindqvist dansutlär-
ning där deltagarna skulle lära sig dansa vals. 
Det var tur att gillet började spela lite innan så 
folk lockades till Bollnäsbanan, så det sam-
lades ett antal personer som fick träna grund-
steg, svängar och dans med varandra. De fick 
dessutom dansa Familjevals och Västerviks 
jubileumsvals. Det såg riktigt bra ut med ste-
gen och svängarna när timmen var slut.

Starka kavaljerer finns det gott om på Skansen

En trevlig
   åktur!
Tack för den!
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   En halvtimmes paus när vi gick bort och tit-
tade på Skansens folkdanslag som gjorde en 
pigg och alert dansuppvisning i värmen.
  Tillbaka igen vid Bollnäsbanan så spelade 
Slagsta Gille upp till gammaldans. Nu hade 
många fler dansare kommit till men även flera 
av dem som varit på danskursen var med och 
prövade sina nya kunskaper. 

  Många av Slagsta Gilles damer var en entu-
siastisk publik till våra spelmän som spelade 
mycket bra denna kväll. När klockan hade 
hunnit bli 23 skingrades publiken och alla fick 
åka hem och känna sig nöjda med ytterligare 
en bra spelning. 

 Text och foton: Maud H Norberg

Cecilia visar valssteg

Ett tjugotal varmt klädda musiker
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                 Folkmusikfest i Trädgårdstorp den 16 augusti 

   Katarina Berggren invigde stämman i sin fina Botkyrkadräkt. Hon berättade stolt om att hon 
haft den i Norge vid möten mellan de nordiska länderna. 
  Det var väldigt många spelmän under allspelet så rummet var välfyllt. Skönt att ha möjlighe-
ten att sitta inomhus  när vädrets makter inte är på den soligaste sidan.

   Vädret ser lite knepigt ut men hoppas att vi kan sitta ute. Nu är det i alla fall förberett anser 
en nöjd Curt. Huvuddelen av stämman blir nog inomhus men kanske lite buskspel utomhus.

  Vädret stabiliserade sig så det 
blev buskspel utomhus även om 
ett parasoll fanns tillhands.
  
  Ja, mycket spel och musik var 
det som vanligt och även denna 
stämma får man väl anse som 
lyckad.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Anderssson
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Konsert i Botkyrka Kyrka den 28 september
   
   Söndagen den 28 sept hade Slagsta Gille och Botkyrka Motettkör konsert i Botkyrka Kyrka. 
Som vanligt hade konserten bra upplägg och varierat utbud. Ibland sjöng Motettkören själva, 
ibland spelade Slagsta själva och ibland var alla tillsammans.
Tyvärr var det inte fullsatt i kyrkan så många missade tillfället att se och höra konserten.
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Vid pennan: Pensionären 
  Vid kameran: Gillets fotograf

  Slagsta Gille var representeradt av spelmän, kör och dansare. Slagstas kör kompades med 
mungiga av Curt. Ovanligt men mycket bra. Dansarna bestod av 4 ungdomar, en medelålders 
och en pensionär som körde hambo, schottis och slängpolska till Slagstas musik.
Jag hoppas det kommer fler sådana här tillfällen med spel och sång.



TRETTONDAGSBAL
SLAGSTA GILLE inbjuder till

fest på trettondagsafton
Måndagen den 5:e januari 2015

klockan 18.00

Källbrinksskolan Huddinge
Välkomstdrink - varmrätt - kaffe - dessert - öl och vin

Klädsel: nyårsfin
Dans, lekar och trevlig samvaro

Pris 150 kr/person

Anmälan till Elsie Astridsdotter, mail elsie@astrid.com tel 0733 292991
Märta Odelberg, mail marta.odelberg@gmail.com tel 070 3873075

Varmt välkomna hälsar Festkommittén


