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  Ordförande har ordet
     Än dansar och spelar vi!
   Vi har trevligt i vår förening där vi varje 
vecka får minst en kulturupplevelse i dans och 
musik. Vi bidrar också i väsentlig omfattning 
till andras kulturupplevelser, när och fjärran, 
genom vår musik- och dansmedverkan vid 
midsommar, högtidliga promoveringar, jul-
gransplundringar och mycket mer. Vi slöjdar, 
forskar och har fest, reser och har kul. Så ska 
det vara i en förening och vad jag kan se så är 
nästan alla medlemmar aktiva minst en gång i 
veckan på ett eller annat sätt. Detta är grunden 
för demokrati och fint samhällsbygge. Slagsta 
Gille är en viktig samhällsresurs som det är 
värt att satsa på. Botkyrka kommun har visat 
stor förståelse för detta.
   Under 2014 har vi gjort lite annorlunda re-
kryteringssatsningar som vi måste följa upp 
och jobba vidare med. Uppvärmningen av 
vårt föreningshus Grindstugan har äntligen 
fått en modern, miljövänlig och kostnadsef-
fektiv lösning och därtill ett nytt golv. Nu re-
ser vi inte bara till Bornholm utan till andra 
kontinenter och i år blev det Sri Lanka. Vi i 
styrelsen försöker upprätthålla det adminis-
trativa och skall vi få funktionärer måste detta 
arbete vara enkelt och smidigt. Jag hoppas vi 
snart helt kan övergå till IT kommunikation.
   Ser vi framåt så måste alla Sveriges folk-
musiker och folkdansare samfällt och uthål-
ligt jobba för att popularisera folkkulturen. 
Folkdansringen centralt och i distrikten har 
ett ansvarsfullt och svårt samordningsansvar. 
Folkmusiken är inte i kris på samma sätt som 
dansen är. Det är särskilt roligt att Hälsinge-  
hambon kör igång igen. Den är sannolikt till-
sammans med midsommaren den största re-
klampelaren för vår dansverksamhet. 
   I Slagsta Gille är Vinterstämman en stor 
händelse som jag hoppas att de flesta vill vara 
med och lyfta fram ännu mer. Väl mött på 
stämman i Hallunda Folkets Hus 
den 14 februari kl 1300.

Karl Gunnheden
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   Hej Slagsta Gille,
   När jag kom hem väntade en fin present  
   som Slagsta Gille hade skickat mig.

   Tusen Tack!
   Jag älskar trädgårdsblommor!
   Vänliga hälsningar
   Priya Mellander

   Tack för uppvaktningen på min 70 årsdag
                
                Gunnar Belin

    Vi har fyllt år och tackar gillet för 
     gratulationer och blomster.
         
          Inger o Lasse Björkander

              Födelsedagar
 
  Stefan Lindén 7 februari 70 år
  Sanja Lärka-Paulin 12 februari 70 år 
  Staffan Wallen 12 februari  70 år
  Christina Erkas 8 april  60 år
  Kjell Widén  15 juli  80 år

   Ett varmt tack för er omtanke.

                 Vivi & Ove

           
             Lars Svensson 
                  har gått bort.
    En  mångårig medlem i Slagsta Gille
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Danskurs i Södertälje den 25 oktober

Höstens danskurs hade vi en lördag i Tälje Folkdansgilles lokal. Vi började med lite upp-
värmning som vanligt. Leif Björklind var vår dansledare och Margareta Edström var spelle-
dare. Vi var c:a 30 personer som deltog denna dag.

Vi övade på danser som vi lärde oss på förra danskursen på Wiik. Vi dansade även många av 
de egenkomponerade danserna och gjorde finslipningar på dessa. 

Många glada skratt och lite felsteg hann vi med mellan lunch och kafferast denna höstlördag.
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Det är fantastiskt att alltid ha bra spelmän tillhands när vi ska dansträna. Man får melodin 
snabbt och på rätt ställe, när vi håller på och repeterar någon tur lite extra.

Bra med gott om plats att sitta i lugn och ro vid  lunchpausen.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Många musiker bjöd på fin musik denna danskväll.

Nu tar alla dansare varandra i hand i kedjan.
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    Folkdansringen inbjöd samtliga föreningar i Stockholm till gemensam danskväll. vember  
Ett dansprogram hade tagits fram och dansledare från 4 föreningar tillfrågades att leda dan-
serna.
  
   Det behövdes ingen föranmälan om deltagarantal så det kändes osäkert om någon eller hur 
många som skulle komma. Från Slagsta Gille var det många, både dansare och spelmän, som 
var i Sri Lanka. Andra föreningar hade också antytt att många var på annat håll. Det kom cirka 
35 par dansare och cirka 30 spelmän till en mycket trevlig kväll. Alla spelmännen fick inte 
plats på scenen så några fick stå bredvid. Alla dansare och spelmän gjorde sitt bästa till utma-
ningar som de inte stått inför tidigare och humöret var på topp.
    
   Under 2015 kommer det att bli gemensam dans igen, på våren i Alvik och på hösten i Hal-
lunda. Hoppas alla kan komma. Kvällarna kommer att bli det ni gör dem till.

Vid pennan
Leif Björklind

Danskväll med Folkdansringen i Folkets Hus Hallunda den 15 november 

Foton: Åke Andersson
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Charlotte Drebäck har avlidit 
87 år gammal. 

     Hennes närmaste är maken Olov, barn med 
respektive, barnbarn och en syster med son.
   Efter flera adresser bosatte sig familjen i 
Botkyrka och bodde där i 27 år för att år 2000 
flytta till Alfta i Hälsingland.
    Charlotte och Olov var medlemmar i Slagsta 
Gille där hon lärde sig spela nyckelharpa och 
ingå i dansgruppen, som uppträdde på olika 
platser både i Sverige och utomlands.
  Som turist gjorde hon många resor utom-
lands både i Europa och Nordafrika. Hon var 
intresserad av att skapa och arbetade med 
keramik och näver och medverkade också i 
amatörteater.

Del av minnesruta skriven 
av Olov Drebäck

Lotta, en mycket kär vän har lämnat oss. 
  
    Vi har så många trevliga minnen från åren 
tillsammans med Charlotte och Olle.  Hon 
var en så härlig, varm och humoristisk per-
son och en fin vän. 
    Vi gjorde flera resor tillsammans både pri-
vat och med Gillet.  Hon var så intresserad 
av att uppleva andra miljöer och av naturens 
många skiftningar, trots sin synskada. 

   Det här gjorde att även andra runt henne 
såg skönheten på nära håll. Charlotte var 
mycket lättsam och hade lätt att knyta kon-
takt med människor som vi mötte och det 
gjorde att det ofta blev roliga möten och nya 
bekantskaper. 
  Du kommer alltid ha en plats i våra hjärtan.
    

Helén och Kajan



Adventscafé i Bancosalen 29 november

  Den 29 november var det dags för årets ad-
ventscafé. I år hade man förlagt det till Ban-
cosalen på Tumba Bruk. Järfälla spelmanslag 
var inbjudna till denna eftermiddags musik-
samvaro. Det var många spelmän både från 
Järfälla och Slagsta Gille, ungefär 65 perso-
ner. Elsie E och jag spelade cittra tillsammans 
med alla de andra instrumenten denna dag. 
Det var verkligen en häftig upplevelse att få 
spela tillsammans med så många musiker. 
Curt och Lars ledde omväxlande musikerna 
och sa vad vi skulle spela.

 Publiken och senare vi musiker kunde njuta 
av nybakade lussekatter till kaffet. Ett mycket 
trevligt adventscafé i denna vackra sal med 
plats för så många musiker och även för publi-
ken. Det tål att upprepas.

Text:
Maud 
HN

Foton:
Åke A.
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     Från Järfälla spelmanslag var alla inbjudna 
vilket innebär minst lika många spelmän som 
vi är själva.  Ledaren heter Lars Lindkvist. Vår 
heter Curt. Det kändes mäktigt att vi fick sam-
las i Bancosalen på Tumba Bruk. Marschaller 
lyste vägen in och julrosor (här finns utrymme 
för botaniska korrigeringar från sakkunniga) 
fästa i ledstången visade vägen uppför de tre 
trapporna till Bancosalen. Den var fylld av 
spelmän och en något glesare samlad publik 
som fick sitta omkring några bord  i ena ändan 
av salen. Vilket mäktigt ljud!! Över 60 spel-
män som med stor entusiasm stämde in i de 
låtar som ledarna turades om att introducera.  
   Ett milt decemberljus lyste in genom de 
höga fönstren av gammalt handgjort glas, som 
ger den där särskilda känslan av brytningsfel 
och gammalt hantverk. Vi som lyssnade och 
njöt av denna jätteorkester rycktes med av den 
spelglädje och det tydliga kroppsspråk med 
vilket ledarna drog med alla sina spelmän i 
låtar som - tränade tillsammans eller ej - fram-
stod som väl repeterade och egentligen värda 
ett  mycket större forum än vår lilla skara. 
   
   

   
  Mellan varven sjöng visgruppen från Slagsta 

    Mellan varven sjöng visgruppen från Slags-
ta Gille, med Gunnel som dirigent, visor som 
man borde kunna sjunga med i, om man övade 
lite mer. Händiga bagerskor från Slagsta Gille 
hade bakat kaffebröd, lussekatter, pepparka-
kor och bondkakor.
   Spellusten och entusiasmen som uppstår 
bara genom att vi är i Bancosalen gör att kaf-
ferasten inte blir någon lång historia, utan 
snart ljuder musiken igen från jätteorkestern. 
För Märtas och min del uppstår, så snart beho-
vet av uppdukade kaffebord avtar, ett läge där 
vi kan dansa på det begränsade golvutrymmet 
som uppstår om vi fäller ihop några bord. Att 
dansa spontant och improviserat är roligt, och 
det tycker uppenbarligen även spelmännen 
som möjligen rättar spelet efter dansarna. 
   Varför heter det spelmän när mer än hälf-
ten är kvinnor? De bjöd på polka, schottis och 
några vals. Men riktigt roligt tyckte vi det 
var, när det blev bondpolska och bodapolska. 
Festen slutade medan den var stämningsfull, 
mörkret föll ute och alla var lagom trötta, och 
en fin upplevelse rikare.   

Text: Gösta Odelberg    
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    För drygt ett år sedan kom Priya Mellan-
der med inbjudan till våra två dansföreningar 
om en ny dans - och kulturresa till Sri Lanka. 
Många av dem som inte kom med för två år 
sedan blev glada och anmälde sig för att åka 
med. Priya hade många kontakter med Sri 
Lanka och olika resebyråer och åkte även ner 
själv för att på plats ordna resa, hotell och oli-
ka aktiviteter. Under detta år hade jag mycket 
samtal och diskuterande om lämpligt program 
och resrutt i landet med henne.
      Vi blev alla hembjudna för en planerings-
träff till Priya och Bruno den 5 april. Vi blev 
bjudna på lankesisk mat och vi presenterade 
oss för varandra. Sarat - från resebyeån var 
där och gav oss mycket information om re-
san och lugnade oss med att det skulle fixa sig 
med instrumenten. Vi fick även ha med oss 
37 kilo packning per man – helt fantastiskt. 
Mycket information om förberedelser för re-
san förmedlades, som jag även sammanfat-
tade. 
   Vi dansledare träffades och gjorde upp ett 
första förslag på danser för våra uppvisningar. 
Alla resenärer träffades en gång före somma-
ren för att bekanta oss lite mer med varandra 
och prova att dansa också.
   I september började vi att dansträna vid sex 
tillfällen och kollade av att alla praktiska sa-
ker fungerade. Eric i Mälarhöjden skänkte 
mängder med godis, som han räknade ut att 
var och en kunde ta med sig 10 kilo var, för att 
skänka till barnen på Sri Lanka. Åke A, fota-
de gruppen och bilderna sändes till Sri Lanka 
och publicerades i tidning där, vilket medför-
de att Priya fick många samtal med önskmål, 
att vi skulle dansa på många fler ställen, än 
den tidigare planeringen. Dagbok ordnades 
och skrevs som vi brukar på våra resor och 
här kommer första delen av den.
   Efter ett års planerande var det dags att åka 
på denna fantastiska, annorlunda upplevelse.

Maud HN

Måndagen den 3 november
   Klockan 15 lämnade vi ett regnigt och grå-
kallt Arlanda. 29  förväntansfulla dansare och 
musiker från Slagsta Gille och Mälarhöjdens 
Dansgille. Väl ombord på planet räknade 
Maud oss och fick det till 27 st. Hon räknade 
om och om igen men det var likafullt bara 27 
st. Men så hittade Astor 2 st som fått platser 
en bit ifrån oss och lugnet var återställt. Ma-
ten som serverades smakade riktigt bra och 
allt gick ned.
   Vi mellanlandade i Doha som ligger i Qua-
tar kl 21 och flög därifrån 23.30 (01.00 lokal 
tid) mot Colombo dit vi anlände kl 4 svensk 
tid (08.30 lokal tid). Dags att ställa om klock-
orna!
Någon sömn hade vi inte fått i natt så nu är vi 
trötta. 

Kerstin och Barbro

   
   Nu är vi här i Sri Lanka där man har denna 
flagga i Buddismens fem färger. Lejonet är en 
symbol för arier som kom från norra Indien 
för länge sedan. 
  Vår duktiga busschaufför hette Lalith och 
hans medhjälpare hette Raja. De fanns till 
hands under hela vår rundresa på Sri Lanka.

Tisdagen den 4 november
   Ett glatt gäng gick från planet i samlad trupp 
mot Taxfree. Vid återsamling ropade Astor 
”Ta i ring - Nu ska vi dansa.” Tveksamt gjor-
de vi så men undrade om inte Astor var från 
sina sinnens fulla bruk. 

Kultur - dans - och solresa till Sri Lanka 3 – 19 november
för Slagsta Gille och Mälarhöjdens Dansgille
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Döm om vår förvåning när han istället sa, att 
den ni håller i högerhanden ska ni hålla reda 
på under resan.          

    På väg till bussen (Volvo) passade några på 
att växla pengar. Bussen förde oss till Hotel J 
i Negombo.  När alla tagit sitt bagage stod en 
väska kvar. Den tillhörde en norrman och det 
var hans bärare som ställt av den vid fel buss. 
Han fick tillbaka den senare på kvällen.
    Efter incheckning ville några bada men 
mörka regnmoln tornade upp sig i horisonten. 
En del hann dock med att bada men de som 
valde att strosa runt fick söka regnskydd på 
barer och restauranger. Senare på eftermidda-
gen när vädret blev bättre var en grupp och 
badade i de stora vågorna. Det resulterade 
tråkigt nog i att två personer förlorade sina 
glasögon.
   Något försenat kom Priyas kompis för att 
sälja batikkläder – skjortor, saris m.m., som vi 
ska använda på våra dansuppvisningar. Mel-
lan kl 20 och 21 drog sig samtliga tillbaka ut-
tröttade, eftersom vi inte sovit tillräckligt nat-
ten innan.

Vid pennan Rolf o Anki

Onsdagen den 5 november
     Efter att ha sovit gott 8 timmar i sträck kän-
des det underbart att vakna! I mulet väder men 
c:a 25 grader värme åt vi frukost på terrassen 
med utsikt mot havet. Ananas, banan, papaya, 
vattenmelon och gott te med bröd, marmelad 
och russinbulle var min frukost. Den lanke-
siska frukosten bestod av tre bitar vitt ris och 
currykyckling. En lätt förvånad Rolf mottog 
detta, men efter att ha smakat det hela var han 
nöjd. Så utcheckning och samling klockan 9 
för att byta hotell. Vi bytte helt klart upp oss!

   Där blev det dansträning inför TV-framträ-
dandet. Det gick inte så bra – mycket bero-
ende på betonggolv och värme. Bakläxa och 
ny träning kl 15. 
   

Vi hann dock med ett dopp i polen. Det var 
röd flagga, men detta till trots vågade sig någ-
ra ner i havet.

                
   
     En förträfflig buffélunch kl. 13 och så shop-
ping av yoghurt till middag. Priya beställde 
bröd och frukt. Kvällen blir lång från avfärd 
kl. 18 till midnatt minst. Fem minuter över 18 
gick bussen i snigelfart till TV-huset. Vi var 
framme c:a klockan 20 i god tid alltså 3 mil 
på 2 timmar!!
    Så direkt till sminket, som tog c:a 1,5 tim-
me innan alla var klara. Alla blev jättefina och 
några tänker behålla det minst en vecka.
  
    Vi åt den medhavda matsäcken och invän-
tade vår tur att dansa. Det gick bra – även Pri-
yas vals, där musiken började fel, men dansar-
na klarade det galant. Musikanterna spelade 
mycket bra och med en härlig inlevelse. En 
eloge till dem som satt stilla med heta lampor 
i 2 timmar. Jag fick hjälp att sätta på mig den 
lånade sarin och den var jättefin . Tyvärr hade 
jag ingen kavaljer. Programledaren såg mig 
då allt var över och tyckte att jag kunde bjudit 
upp honom. Det ingick ju inte i programmet, 
så det får väl bli nästa gång!!! Hemfärden 
gick smärtfritt på halva tiden. Alla var trötta 
och sa tack för en fin dag!
     Jag kände mig som på bröllopsnatten, då 
jag inte villa ta av mig min utstyresel. Kl. 
2.20 blev det trots allt tvunget! En fantastisk, 
lång och händelserik dag var till ända….                    

Inga
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Torsdagen den 6 november
     Hem klockan 0.05 efter en lyckad kväll 
med TV inspelningen. Landar kl 2.00 på ho-
tellbalkongen för en liten titt på fullmånen. 
Sovmorgon för bussen avgår kl. 10.00 mot 
Colombo. Fullmånen firas med ledig dag 
här på Sri Lanka. Äldre generationer går till 
templet, skolbarn är lediga och det är mindre 
trafik. Efter en stund stannar bussen. Priya har 
sett en fruktaffär och köper bullar och bananer 
som mellanmål till oss. På vägen passerar vi 
gamla byggnader från engelska tiden. 
   Victoriaparken med Buddha, gamla parla-
mentet, en moské med utropare och ett hin-
duiskt tempel prytt med gudabilder och djur-
bilder. 

   Nästa stopp blev vid stranden där vi tog en 
promenad. I fjärran såg vi två torn,World Tra-
de Center som var den näst högsta byggnaden 
i Sydostasien. En rund byggnad bredvid var 
Bank of Ceylon. Nästa stopp var ett shopping-
center och under tiden tog busschauffören en 
”tuk-tuk” och fixade ett lunchställe ”suve-
ränt”. Det var god mat med många heta rätter 
men också smarriga desserter. 
 
    Eftermiddagen tillbringade vi på Zoo - Na-
tional Zoological Garden. Tyvärr var elefan-
terna sjuka så elefantdansen var inställd. 
    V i fick nöja oss med ett sjölejon som visade 
sina konster. Sedan gick vi runt och såg giraf-
fer, bufflar, lamor, strutsar med flera exotiska 
djur. 

Bussen tog oss sedan hem med 5 minuter till 
godo före utsatt tid.
   Vi sitter nu på balkongen och hör havets 
häftiga vågskvalp. God natt.      

Eivor och Gerd

Fredagen den 7 november
   Fredag  och Negombo Paradise Beach ho-
tell. Sovmorgon – nej så var det inte. Upp för 
att bli klar med frukosten för att träna kl 8.30 
inför framträdande på Vattalaskolan. Träning 
– dusch - omklädning. Avfärd kl 10.45 och 
”måttlig” trafik denna dag. Gatan trafikerades 
också av en ensam ko, frisläppt och räddad 
från slakt. Gårdagen var en helgdag, så skulle 
denna dag också vara. 

   Framme vid skolan kl 11.45. Allra först 
möttes vi av småflickor som gav oss blad och 
bugade sig framför oss och välsignade oss, se-
dan gav vi bladen tillbaka.  Vi fick gå in i ett 
fönsterlöst klassrum och blev serverade juice 
och sockerkaka.

   Vi möttes sedan av flickornas orkester med 
trumpeter, trummor och ett dragspel, skolan 
är en katolsk flickskola. Alla bär skoluniform 
i vitt med färgad slips som visar årskurs. Där-
efter gåsmarsch bakom orkestern som spela-
de ”Colonel boggie” och ledde oss fram till 
konsertsalen som var fullsatt med vitklädda 
elever.
     Vi tände vänskapens ljus och fick sedan 
se 5 flickor dansa till ”One day at the time” , 
Med lite tal emellan var det sedan vår tur. 
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    Vi hade hela vårt program i följd  – DET 
VAR SVETTIGT! Vi gjorde alla vårt bästa 
och tyckte att det gick bra. Det blev en or-
dentlig smäll i golvet efter ”Säcken”. Stackars 
Maud W hade blivit magsjuk och mådde tjy-
vens den dagen men deltog tappert så mycket 
hon kunde förmå.
    Efter oss spelade prästen en psalmliknande 
melodi på en papperstuta (hoprullat papper – 
såg inte så noga). Efter uppskattad Priyavals 
fick barnen och vuxna prova på ”Talgoxen”     
De var dansiver det! Vi ville nästan ta med 
barnen hem. Vilken grupp!
 
    Efter dansens slut fick vi skriva autogra-
fer för första gången. Flickorna kom med sina 
skrivböcker eller lösa papper.
    En varm promenad till bussen som var för 
stor för de trånga småvägarna. Hem och in i 
duschen! Fri tid på eftermiddagen, vilket för 
vår del bestod av att ta det lugnt innan vi gick 
ut för att hitta matställe. Gick ut med Kerstin 
L-T och åt Nudlar med Seafood resp Pasta 
Carbonara.    Denna kväll drack vi Lejonöl 
från Sri Lanka liksom kvällen innan, men då 
blev vi serverade i tekoppar och tekanna, ef-
tersom man egentligen inte serverar starkva-
ror på heliga dagar.

     Kvällarna här är mörka vid 18-tiden och 
det är sparsamt med gatubelysning, ojämna 
trottoarer, cyklisterna har inga lysen. Lite an-
norlunda mot hemma! Alla affärsinnehavare 
står utanför och vill gärna att vi kommer in 
och handlar förstås!
Vi är mycket trötta på kvällarna, sover skönt i 
hotellsängarna. 

Skrivet i bussen av Margareta och Anders

    Mycket trafik och rörigt i tätorterna. Plöts-
ligt stannar bussen – vad händer? Jo Priya går 
av och köper frimärken åt oss. Iväg en stund 
till innan nästa stopp då Priya går av igen och 
köper bananer åt oss, söta små godingar blev 
det. På motorvägen är det tomt för här kostar 
det att köra. Längs vägen växer bananer, gum-
miträd och en hel del risodlingar där hägrarna 
trivs. Vid 11-tiden blir det stopp för toa och 
förmiddagskaffe. 

   När vi kommer till Galle blir det besök på 
”Galle Fort” som uppfördes 1598 av portugi-
serna. Det intogs 1640 av holländare.
Vi hinner med att shoppa lite solhattar, innan 
lunchen som är fisk ”seer” med pommes, ris o 
grönt och en Lion beer förstås. 
   Efter en god lunch bär det av till en hant-
verksby. Det verkar som chauffören har svårt 
att hitta för han frågar folk efter vägen och 
backar en lång bit på vägen och plötsligt sä-
ger Maud nu är vi framme vid hotellet. Hant-
verksbyn fanns kanske inte kvar, vad vet vi? 
Hotellet ligger i princip på stranden. Snabbt 
på med baddräkt och ner i vattnet bland me-
terhöga vågor, så det gäller att hålla sig nära 
land. Över 30 grader varmt, härligt att bada.    
   Mörkret är på väg och drinkar dricks i baren 
på uteplatsen vid rummen i väntan på mid-
dagstid. Middag intogs av de flesta i gruppen 
vid havet. God mat, god öl och härligt med 
havets brus.

God natt Britta och Lasse

Fortsättning i nästa nummer

Lördagen den 8 november
    Under tiden vi packar det sista inför vi-
dare transport till Galle dricker huskråkorna 
sig otörstiga i poolen. De passar på innan alla 
badare vaknar. Tidig frukost – trampar i ome-
elettkön – ska vi hinna? Jodå både den och 
kaffe får vi  i oss innan bussen går.
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    Den tredje januari är det dags för den första 
spelmansstämman för det nya året. Stämman 
ska börja med samling klockan 12.Vi åker dit 
i tid för att hitta en bra parkeringsplats. Stäm-
man har inte alls börjat när vi kommer men 
vi hör dock musik direkt. Det är två spelmän 
som redan har kommit igång. Det samlas nu 
spelmän efterhand och Astor och jag hänger 
på och spelar så gott vi kan. Jag har tagit citt-
ran med för det var ju så roligt att spela sist 
tillsammans med så många musiker på Tumba 
bruk.

   Våran Curt Carlsson kommer och stämman 
inleds med 5 allspelslåtar med ett 50-tal musi-
ker under ledning av Curt. En liten publik har 
också samlats i salen. Därefter som vanligt 
”buskspel” men det är trångt i de två rummen 
men stämningen är god. I den större salen 
fortsätter det med spel, sång och dans under 
eftermiddagen med många olika konstellatio-
ner. Gerhard och Pia gör ett fint framträdande 
med spel och sång liksom Stockholms spel-
manslag med många musiker.

   Eftermiddagen avslutas med att Slagsta Gille 
spelar och sedan allspel och tack och bloms-
teröverlämnande till ledande funktionärer.

Maud och Astor Norberg

    Hägerstensåsen den 30 december. Årets 
sista danstillfälle för många. Detta år spelade 
Tensta spelmanslag från Uppland. Det var 12 
musiker på olika instrument och de spelade 
mycket bra. 

    Mycket gammeldanspublik hade kommit 
så golvet fylldes snabbt på efter de första to-
nerna. Det var fantastiskt att se denna dans-
glädje Danspubliken var för ovanlighetens 
skull ganska jämnt fördelade mellan män och 
kvinnor.

     De spelade en modern låt också och då var 
stolarna välfyllda och golvet ganska tomt. Ja  
vi var flera från Slagsta Gille som var där och 
många andra dansbekanta träffade vi också 
denna danskväll.

Maud och Astor Norberg

BYGDEDANSENS VÄNNERS 
ÅRLIGA SPELMANSSTÄMMA 

DEN 3 JANUARI 2015 
PÅ FÄLTÖVERSTEN
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Slagsta Gilles Trettondagsbal 
den 5 januari

  
   Vad kan det väl bli för en festlig bal i en 
skolsal? Visst, jag går väl, för att kunna säga 
att jag varit på just trettondagsbal.
   Det blev en trettondagsafton i Commedia 
dell´Artes tecken. Anlände vackert klädda 
damer, herrar i mörk kostym med slips eller 
fluga. Snyggt!
   
    Välkomstdrinkar bubblade i glasen och 
genast infann sig en varm stämning bland de 
c:a 60 festdeltagarna. Mingel, på estraden or-
kester med välkomstlåt. Varje deltagare blev 
omnämnd med för och efternamn i sången. 
Bra början! Festen fortsatte med omtanke om 
oss. En festkommitté som brydde sig. Man 
hade alltså tagit ett tema för kvällen med in-
spiration från 1500-talets teaterform Comme-
dia dell´Arte. Vi fick leta efter vårt bord med 
ledning av bild på en figur från Commedia 
dell´Arte.
   
   Samtal och umgänge var igång. Sedan ma-
ten. Jättegott och jättemycket. Mycket att 
välja mellan. Vin därtill. Det var kanske me-
ningen att vi skulle ta intryck av den gamla 
teaterkomedin med samhällssatir, frispråkig-
het och ekivoka skämt?! I vilket fall, så var 
stämningen god vid borden. Lite musikfrå-
getävling med en domare förflyttande mel-
lan borden och dömande rätt svar till när-
mast gränsande bord. Det hade tillverkats ett 
memory-spel med olika Commedia dell´Arte 
figurer. Många samlades och spelade efter 
maten.
  Sedan gillesdanser med dansledare Astor 
och Slagsta Gilles orkester. Kaffe och bakelse 
i pausen och dansen fortsatte. Tiden rann iväg 
och det blev slut på festen och jag har varit på 
trettondagsbal.
   
    

Polichinella

Detta var en av alla figurer som var vår bords-
placering. Andra hette Tartaglia, Lilio, Spi-
netta, Brighella, Smeraldina, Mezzetina m.fl. 

Om skulder: På grund av sina skulder är den 
här herrn som en stjärna; han syns bara på nat-
ten.

Om lån: Utlånade pengar är som forna tiders 
stora män; man talar om dem, men de kommer 
aldrig tillbaka.

En vacker kvinna i fula kläder är som en fasan; 
man kastar fjädrarna och tar vara på köttet. En 
ful kvinna i vackra kläder är som en räv; man 
kastar köttet och tar vara på skinnet.

Gör inte allt du kan, ät inte allt du vill, ge inte 
ut alla pengar du har, och säg inte allt du vet.

Från Commedia dell´Arte
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VÄLKOMNA

på
Slagsta Gilles Årsmöte 

den 7 mars klockan 16 i PRO-lokalen
Tomtbergavägen 4 i Hallunda

V Ä L K O M N A  att festa av det gångna verksamhetsåret
2014 direkt efter årsmötesförhandlingarna. Start c:a 17:30 och

avslutas när ni inte orkar dansa längre, omkring kl 22.

  Vi börjar med en välkomstdrink och sedan smarriga landgångar.
  Ingår: Öl, läsk eller mineralvatten. Det kommer äver att finnas vin 
  att köpa för den som så önskar. Avslutas med kaffe och hembakade 
  kakor. Vilka kakor!
  Allt till en kostnad av 80 kr

Anmälan senast 1 mars till:

elsie.astridsdotter@comhem.se
alt: 0733 29 29 91
 
marta.odelberg@gmail.com
alt 0705 87 30 75


