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   Ännu ett spel och dansår att lägga till hand-
lingarna. Ett stort tack till alla medlemmar för 
trevlig samvaro med spel och dans under ännu 
ett år. Alla ledare är värda en särskild eloge 
för sitt engagemang och mycket kompetenta 
ledarskap. 

  Vi står nu på tre starka ben. Det är musik, 
folkdans och gillesdans. I alla grupperna ser 
jag en glädje och ett engagemang, som är till 
stort gagn för vårt samhälle som friskvård 
och kultur. Egentligen borde alla pensionärer 
få dra av föreningsavgiften på skatten, för att 
vår verksamhet är så värdefull för hälsan och 
kulturen.

   Slagsta Gille får ett bra stöd från Botkyrka 
Kommun både ekonomiskt och med positiva 
tillrop. Vår verksamhet är vidare till gagn för 
hela kommunen och även för grannkommu-
nerna. Så det här med kommungränser har 
blivit lite föråldrat. Vi har ju medlemmar från 
hela Södertörn och även Strängnäs m.fl. kom-
muner.

   Vår verksamhet tickar på och det är spel-
mansstämmor, dansuppvisningar och Mid-
sommarfirande på Hågelby, julgransplund-
ringar. Vi underhåller på äldreboenden och 
varhelst vi efterfrågas. 

   I år ska vi förstärka verksamheten med någ-
ra resor. Redan i juni bär det av med fartyget 
Ejdern från Södertälje till Mariefred. En rik-
tig höjdare där närmare 70 medlemmar deltar. 
Det blir en resa med massor av musik och lite 
dans i Mariefred. Till hösten planeras ytterli-
gare en resa och då till Danmark med besök 
av folkdanslaget som besökte oss i juli 2016.



Varmt tack för uppaktningen 
på min 60-årsdag i december. 

Med vänliga hälsningar 
Eva Roxström

Tack Slagsta Gille för 80-års-Homagen
Den blir till glädje i vår på Plantagen

Åke Andersson

   Jag vill tacka er alla för uppvaktningen  
    på min 60-årsdag. Jag fick många fina 
    presenter och otroligt vackra blommor.
    Många kom på min fest och det blev 
     jag mycket glad över.

    Många kramar från mig till er alla.
    Se alla presenter i bifogad bild.
                          Annika
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           Födelsedagar
   Ann-Britt Boman   25/3  70år 
   Stanislaw Klaczany   12/4  70år
   Martin Lindén   25/6  70år
   Christina Löfgren   28/6  70år
   Annika Silwén   20/7  70år
   Birgitta Magnusson   17/10  70år

  

   Vi har även i år en uppskattad musik och 
lekledning på gång på Midsommarafton på 
Hågelby en fin tradition som vi  klarar av med 
glans. Därutöver tickar det in engagemang där 
många medlemmar ställer upp mangrant och 
helt ideellt.

    I årmötesförhandlingarna 2017 med efter-
följande trevlig fest deltog c:a 70 medlemmar 
vilket är rekordnivå med deltagare detta år-
hundrade. Den avgående och tillträdande sty-
relsen tackar för förtroendet och önskar alla 
väl mött bland toner och danssteg.  

Karl Gunnheden Turkcypriotisk dans



Torsdagen den 10 november
  Idag hade vi inbjudit våra ”gamla” Premiä-
rer och 10 stycken hade tackat ja. Snöovädret 
gjorde det dock lite svårt för alla att komma. 
Första delen dansade vi tillsammans med dem 
och det var trevligt, men även kanske lite 
svårt att upptäcka, att vi hade blivit äldre och 
långsammare än de, men det har ju varit så 
länge – så vadå. Kul att träffas igen var det 
dock. Vi dansade Hartzen Contra och just då 
kom Annalena och Bengt Sundberg in, så de 
fick vara med och dansa. Vi firade sedan Klara 
som fyllde 15 år idag innan vi dansade vidare 
efter programmet även om vi inte hann med 
alla danser. Vi tränar vidare på lördag så god 
natt för ikväll.

Lördagen den 19 november
  Vi bjöd även in andra  folkdansare till ett 
danstillfälle i Hallunda Folkets Hus.
Ett antal dansare från olika föreningar i Stock-
holm kom för att dansa olika danser och lekar 
tillsmmans till musik  av Slagsta Gilles spel-
män.
     Efter en timmes dans var det dags för en 
kaffepaus. Spelmännen blev bjudna  på kaffe 
med dopp medan vi dansare hade med oss 
eget kaffe med tilltugg.
    Danskvällen fortsatte sdan ytterligare en 
timme innan vi tog farväl efter denna samdans 
och hoppades att ses snart igen på nästa ge-
mensamma danstillfälle.

    Kalle på alerten och dokumenterar musiker och dansare med sin mobil för att publicera det 
på Facebook. Det gör han redan innan danskvällen är slut. Snacka om effektivitet med mo-
derna medier och att sprida information och kunskap om vad Slagsta Gille sysslar med. Det är 
verkligen roligt att ha en så engagerad ordförande som Kalle Gunnheden.
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Tre små gummor ställer vi upp med musiker väntande i bakgrunden.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

Dansglädjen går inte att ta miste på.

5

Flickorna många dansas här.



   

   När Astor och jag kom i god tid redan 9.15 
till lokalen, hade redan fyra bilar med Gilla-
re kommit. De var rädda för snöhinder så de 
hade startat i god tid. Vi låste upp och började 
installera oss och ta en kopp medhavd kaffe. 
Klockan 10 prick startade vi med uppvärm-
ning som vanligt.
   Leif Björklind hade spånat på 3 olika dans-
block för uppvisningar på Vinterstämman 
och framöver under våren. Vi var nästan 40 
personer och för ovanlighetetens skull fler ka-
valjerer än damer.  Vi blev dock 12 par som 
dansade till våra 10 musiker.

    Vi började med Kadrilj från Sörbyn och 
Rose-Marie som vi tränade lite extra på, så 
det skulle bli snyggt. Dessa danser som vi lär-
de oss på vårens danskurs i Gysinge men inte 
tränat så mycket på sedan dess. Andra danser 
som vi dansade var många av de som Annika 
Frööjd hade skapat, Kalashambo, Festpolka, 
Järnasvingen, Stjärnsnoa med flera.
   Klockan tolv var det dags för 45 minuters 
lunchpaus när vi gick ner till köket och åt vår 
medhavda lunch och trevlig samvaro med 
kompisar.

Danskurs 12 november i Tälje Folkdansgilles lokal.

   Med nya krafter fortsatte vi sedan att dansa 
och finslipa på hambostegen och olika fatt-
ningar och steg. I varje block fanns fem olika 
danser som vi dansade igenom och Leif tog 
tid på dem och kollade vidare vad som såg 
bäst ut för kommande uppvisningar.

    En kaffepaus med lussebullar såhär en må-
nad i förtid fick vi avnjuta innan vi dansade 
igen. När klockan hade passerat 15 tyckte Leif 
att det fick vara nog för dagen och vi packade 
ihop och röjde av och tog farväl. Astor och 
jag lämnade lokalen sist och åkte sedan och 
återlämnade nyckeln.
     

Vad vore dansen utan dansledare och musi-
ker - kan man fråga sig - men det behöver vi 

ju inte oroa oss för nu.
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Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

Olika formationer övade vi på för det skulle vara samstämmigt och se snyggt ut.

Och ibland ligger kavaljernerna till och med beundrande på knä för oss damer.
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Scanned by CamScanner

Samspel med Järfälla spelmän

Söndagen den 20 november åkte Slagsta Gilles spelmän till Kallhäll för gemytligt
samspel med Järfälla spelmän. Vi har träffats flera gånger tidigare och utbytt låtar med var-
andra, alltid lika roligt. Vi blev väl inte så många från Slagsta denna gång, tyvärr var inga 

cittraspelare med. 
        

  Järfälla spelmän spelar företrädesvis låtar från sin hembygd, de har spelat in dem på CD och 
även tagit fram två spelhäften. Med arrangemang av  Jonas Dominique och en symfoniorkester 
har de deltagit i Järfällasviten, stor publik framgång. Musiken har en del av deras låtar inflätade 

och är härlig att lyssna till.

        Vi träffades för sista gången i Folkets Hus i Kallhäll, det skall rivas tyvärr. Vi fick höra fina 
Järfällalåtar: Fiskhandlarens vals (kanonbra!), Kerstin Bunses fina brudmarsch, Festmarsch, 
Schottis i nattskjortan och mera. Vi bidrog med våra käraste förstås, Blinde Kalle, Tjuvagub-
barna från Lindome och mycket mer. Vi bestämde att vi bjuder nästa gång, det skall bli ett 

nöje! Gäller bara att hitta en lämplig lokal.

Text och skiss: Kerstin LT
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Måndagsdansarnas avslutning den 28 november

   På måndagarna dansar vi Gillesdanser och det är roligt att vi blir fler och fler medlemmar för 
varje termin. Vi är nu närmare 50 dansare och de flesta kommer varje måndag. På repertoaren är 
det ett 60-tal danser som vi växlar mellan.Det kommer ständigt till nya danser och vissa plockar 
vi då bort för att det ska vara rimligt många att komma ihåg de olika turerna i. Är det så att några 
medlemmar är lite osäkra kan dansledarna visa dansen eller rappa under dansens gång. 
   Vi dansar till datormusik under terminen, men på avslutningarna har vi den stora förmånen att 
ha Gillets musiker som spelar.

Kalle tackar oss dansledare med några varma ord liksom amaryllis och glögg

Tack för ikväll och höstens danser.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

9



   

 Mycket publik på detta musikcafé.

    Ett helt fantastiskt musikcafé med gott om 
plats för publiken. Det kom över 300 perso-
ner denna gång till Segersjö Folkets Hus. Man 
hade gjort reklam på PRO Tumba och Bot-
kyrka vilket hörsammats. Redan 13.30 var det 
nästan fullsatt med publik vid de tio dukade 
borden i salen.
 

 
  Nedanför scenen satt och stod många spel-
män.
  Underhållningen började med att Curt C. 
presenterade och hälsade välkommen till ad-
ventscaféet. Allspelet med 25 musiker som 
spelade välkända låtar tillsammans. 

Adventscafé den 11 december i Tumba Folkets Hus
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  Vid kaffebordet var det en strid ström av kaf-
fesugna gäster som Maud och Anita hade fullt 
sjå att hinna servera. Kaffet bara försvann och 
det bryggdes nytt stup i ett. De hembakade 
lussekatterna gick åt men räckte till. Det hade 
verkligen behövts mer hjälp i serveringen, 
men Kjell och Gösta ryckte  in och hjälpte till.

   Nästa framträdande var Visgruppen och se-
dan kom Tolvslaget. Duon Margareta E. och 
Kerstin  L-T spelade ovanliga låtar förutom 
den kända Tjyvagubbarna.

          
   Septemberlek ställde upp med 13 musiker 
under ledning av Bosse Walther och spelade 
lite från sin repertoar. Oskar med tre musiker-
vänner spelade och sjöng sedan för oss. Det 
7:e inslaget var riksspelman Ulf Lundgren 
som spelade några låtar för oss på sin fiol.
    Nu släcktes ljusen ner och in kom ett fint Lu-
ciatåg med stjärngossar. De kom från Nacka 
skola där de studerade och sjöng i 8:klass. Nu 
förstärktes julstämningen ändå mer.   

Eftermiddagen avslutades sedan med ett allspel med alla musiker.  
Ett stort tack till alla för ett mycket innehållsrikt och trevligt adventscafé.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

Stressigt med kaffe och lussekattservering 
när alla bara står i kö hela tiden och snabbt 

vill bli serverade.
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  För andra året i rad blev Slagsta Gille enga-
gerade att leda juldansen runt granen på deras 
julfest, som är avslutningen på höstterminen 
för elever och lärare. Vi var 12 stycken från 
Gillet med hälften spelmän och hälften dan-
sare och så Lars-Göran som ledde allsången 
med den äran.
    Vi kom dit till klockan 17 och hade ett eget 
rum uppdukat för oss, där spelmännen genast 
började spela. Därefter fick vi åtnjuta deras 
hemlagade goda julbord. Detta är en av de få 
gånger vi själva blir bjudna på så mycket gott 
att äta.
   Rektorerna hälsade alla välkomna och vi 
fick gå in i matsalen och plocka åt oss av de 
dignade borden med hemlagade delikatesser. 
Tyvärr fanns det inte plats i våra magar för att 
smaka på alla delikatesser.

   

   Klockan 19 skulle vi vara i den avdukade 
matsalen och invänta eleverna som kom dit i 
en långdans. Ja det blev verkligen fullt på gol-
vet med alla danssugna personer. Vi spelade, 
sjöng och dansade i en halvtimme innan det 
var dags för nästa aktivitet. 
   Ut kom ett utklätt luciatåg med lärare och 
personal. Lucian staplade in med rullskrid-
skor och käpp och kom med mycket hjälp upp 
på scenen. De sjöng sedan moderniserade lu-
ciasånger. När det var dags för avslut undrade 
alla hur det skulle gå för Lucia att komma ner, 
men då åkte han snabbt och snyggt nerför sce-
nen till allas jubel.
  Nu fortsatte underhållningen av eleverna 
men vi tyckte att det var dags för oss att av-
vika. En rutin som vi säkert upprepar nästa år 
vid deras julfest. 

Text och foto:
Maud H Norberg

Hagabergs Folkhögskola den 20 december
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Julgransplundringar januari 2017

Hallunda
    
   I år började julgransplundringarna 7 januari 
med en liten lekledning med 2 bostadsrätts-
föreningar i Hallunda. Vi har varit där tidigare 
med en förening och då var det ett fåtal dan-
sande barn. 
   Nu när det var två så räknade vi med dub-
belt så många dansande. Vi var många musi-
ker och dansare som förväntansfullt ställt upp. 
Tyvärr var vi fler än barnen och de vuxna som 
dansade men det var en fin stämning. 

Källbrink
   
I Källbrinksskolan 14 januari var det som 
vanligt mycket folk och full fart på dansen. 
Det var 350 betalande och vi var 20 musiker 
och lekledare. Dom förväntansfulla som skul-
le dansa kom med blandad ankomsttid så det 
var svårt att veta när vi skulle starta dansen.        
   Musikerna spelade vid ingången så alla kom 
i stämning direkt. Det fanns flera aktiviteter 
vid garderoben som gjorde att folket stannade 
där, så vi skickade dit lekledare, som drog in 
alla till dansen kring granen. Våra 12 spelmän 
höll som vanligt ett högt och uppskattat tem-
po. Efter trollkarl körde vi omgång 2 i dansen 
med mycket folk runt granen igen. Det känns 
som dagen var uppskattad både av dom och 
oss.

Draget
  Draget är lekledning för de boende runt 
Vattenverket i en nerlagd Folkets Huslokal. 
Utrymmet är litet men antalet besökare är 
många. Våra spelmän som varit på Källbrink 
dagen innan tyckte det var roligt med lekled-
ning så det kom 15 musiker och 4 lekledare 
till Draget. Vilket ös! Alla var med och dan-
sade så det var trångt om utrymme. Jag fick 
brottas med granen ibland. 
   När alla blivit trötta blev det fika, frukt-
sallad, glass och lottdragning. Del 2 blev en 
mycket kort lekledning för vi skulle fysiskt 
kasta ut granen och avsluta med hattleken för 
de minsta barnen. Vi har fått ett tack från de 
ansvariga som gör att vi troligen blir tillfrå-
gade nästa år också.

Godmorgon! Tack för en helt underbar under-
hållning med Erat gäng på Julgransplundring-
en! Jättefin stämning hela tiden!!
Bernt från Fiskhagens samfällighet.

Text: Solveig och Leif Björklind
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Vinterfest den 4 januari på Trädgårdstorp
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Nu är det fest på gång igen. Lite mingel innan vi sätter oss och avnjuter den uppdukade entré 
rätten. Senare kom den jättegoda hemlagade koreanska grytan som receptet kommer nedan.

På Vinterfesten bjöd vi på denna rätt: Koreansk Köttgryta 

8 personer ( ca 125gr/pers)
Nötkött som skivas tunt ( det går lättare att skiva om det är halvfruset)

Lägg sedan köttet i marinad minst 6 timmar.
Vänd köttet i marinaden ett par gånger

Marinaden består av:
Kinesisk Soja 4-5 msk

Sesamolja 1 msk ( rörs i sist)
2 st pressade vitlöksklyftor

Sesamfrön 1-2 msk
Hackad purjolök
Socker 2-3 msk

Stek köttet i omgångar och lägg det sedan i en gryta.
Efter ett par stekomgångar så sköljs pannan ur med lite vatten som sedan hälls över köttet.

Låt sedan köttet puttra på svag värme 1-2 timmar så blir det mört.
Receptet har jag fått av min svärmor.

Annika Frööjd



15

  Tävling att som ett enarmat  par slå in ett 
snyggt paket snabbast, väckte många glada 
skratt och ett bra samspel. Varje person fick 
bara använda en hand, så här gällde verkligen 
ett samspel mellan paren.

De fem lagens alla paket för beskådande 
och bedömning av juryn.



Musik och dans hör ju till våra fester

Tack festkommitten, nu är det bara Ert arbete kvar att röja upp.
Foton: Åke Andersson
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Vinterstämman 2017
   
    Redan i september hör de första av sig som vill spela på stämman i Februari. Sedan rinner 
det på och till slut är det fullt för spel på scen, spel till gammeldans och spel till polskor. Många 
grupper och enskilda spelmän vill alltså komma till vår stämma.
    I år kom det drygt 200 spelmän och det gläder vi oss åt. Hur får vi då dit fler åhörare och 
dansare? Pensionärer fick i år en något lägre entréavgift som blev uppskattad av många. De 
dansare som kom var kvar ganska länge i år och Gillesdansandet gillades av många. Men vi 
vill ha hit fler! Hur gör vi? I år hade vi annons och skickade in till fler "Vad händer". Var är all 
dansare? 
    Vi i Slagsta Gille försöker få en god stämning och bra buskspel under dagen och vill att spel-
män och åhörare/dansare skall trivas. Jag tror att det blev så även i år. Gick man runt så spela-
des det överallt och stundtals var det stora grupper i cafeterian som bjöd på härliga låtar. Det är 
alltid trevligt med dansuppvisning och Slagsta Gilles dansare bjöd på fina danser. Polskedans 
på scen blev också uppskattat. Tack Maggan o Alice för allt spelande under dagen/kvällen.
    Vi i Musik-Stämmosektionen vill tacka all medlemmar som medverkade till att allt fung-
erade och jag hoppas ni kommer till återträffen
den 8 mars.

Slagsta Gilles Musik-Stämmosektion/Curt Carlsson  

Många spelmän som vanligt under allspelet som invigde stämman 2017.
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Kaffekokerskan JanÖstling stickar och njuter av Margareta Edströms och Curt Carlssons spel

Vinterstämma den 11 februari
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Invigningstal av Karin Lekberg från Suptopia.

Fler och fler spelmän från Gillet kommer in och vill spela och få kaffe.



Folkdansarna från torsdagsgruppen gjorde en fin dansuppvisning med mycket fart och fläkt.

Josefin och Eva Björklind dansade en Sörmländsk slängpolska.
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Vår glade ordförande
Kalle Gunnheden hälsar 

Välkommen till Slagsta Gille.



Maud, Pia, Ingrid, Anita, Elsie och Barbro vid sina cittror och cittraställningar.

  I Slagsta Gille är vi åtta stycken cittraspelare 
som träffas och spelar tillsammans med fem 
musiker på nyckelharpor och fiol på tisdags-
kvällar i Grindstugan. 
  Vi spelar även tillsammans med de andra 
musikerna till dans och på olika andra enga-
gemang.

  När vi är ute och spelar kommmer många 
personer fram och frågar var våra fina cittra-
ställningar kommer ifrån. Då kan vi stolt be-
rätta att de har våra män gjort åt oss efter en 
förlaga och beskrivning av Sven Törner.

   Cittraspelare på Vinterstämman med sina fina cittraställningar som Sven Törner en gång 
designade och skapade åt vår första cittraspelare Birgit Svensson.
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Det finns olika ställningar att ha sin cittra på som synes här.



WestMannaFolk underhöll och spelade många västmanländska melodier för oss. 
Denna grupp var en ny och trevlig bekantskap för oss. 

   Många spelgrupper underhöll oss under 
eftermiddagen i Brage. Ute i entrén och ser-
veringen var det många musiker som spelade 
tillsammans i olika grupper. Det var mycket 
att lyssna på väl värt att uppleva.

  Vad vore en spelmanstämma utan en mas-
sa funktionärer. Ordna lokal, artister, kaffe, 
marknadsföring,ekonomi, träna in program 
och uppvisningar. Bemanna olika services-
taioner under dagen.

I entrén satt bl.a Hans och Britt ett pass I lådinlämningen var bl.a. Lotta med sin mor

I garderoben var Lars-Göran, Berit och 
Karin under ett pass.

De är alla väl värda ett stort tack för sina insatser! Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

Går ekonomin för stämmam ihop 
undrar Anita, Elsie och Gunnar?
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Annika Frööjd bjuder upp till fest för oss i Gillet när hon fyller jämnt. 

Här  sjunger vi och utbringar ett leve för henne

    Dagen efter stämman den 12 februari alltså. 
Då begav vi oss till Källbrinks idrottsplats 
klockan 15 för att fira vår fantastiska dans-
konstruktör som nu blivit lite äldre men ändå 
tillhör den yngre generationen i Gillet. 
    Här blev vi bjudna på hemgjord entrérätt 
som smakade jättegott. Hemgjorda smörgås-
tårtor med sallad. 

Bosse, Kerstin, Cecilia, Torgny, Margareta och Tobias spelar för Annika.

  Vi umgicks, pratade och hade det trevligt 
som vanligt med våra dans och musikerkam-
rater. 
   Musikerna spelade och Gunnar bjöd upp 
Annika till en dans runt matbordet.
   Senare serverades kaffe med goda tårtor till 
och Annika öppnade sina många paket.
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Kerstin LT hade skapat en speciell sång till Annika som vi försökte sjunga 
under ledning av henne och Margareta E.

Detta är en nybliven 60-årig tjej
Som lärt ut danser till många även till mig
Alla danser är roliga som denna flicka gjort
Och på träningen fungerar ju de flesta som 
smort
Men när Kvartingen ropas upp på nån 
torsdagsdans
Önskar man ibland att man var nån annan 
stans.

Vers: Åke Andersson

Tack för en fin fest!

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson

Danserskan och spelkvinnan Annika
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Artipelagbesök 1 mars

     Dräkt och slöjdsektionen lever för när-
varande en lite vilande tillvaro. Intresset för 
tyg, hantverk och kläder finns dock kvar hos 
många av oss. Anita E. Maud W. Margareta E. 
och Maud N. tog nu tillfället i akt att åka till 
Artipelag och titta på Lars Wallins utställning 
av hans designade kläder. 
  
    Vi fick se mängder av vackra kreationer för 
fest, bröllop, melodifestivaler och andra galor. 
Teaterföreställning med vissa teman, konståk-
ningsdräkter och speciella andra teman.
I montrarna kunde man se både en toile och 
den färdiga klänningen och en kort beskriv-
ning om vem som burit kreationen och när.
   
   Toile betyder tyg, väv eller duk på franska 
och görs i ett enkelt bomullstyg. I Lars Wal-
lins arbete är toilen en viktig del av den krea-
tiva processen. Toilen = den tredimensionella 
skissen och även för att prova den direkt på 
kunden för att lättare få den perfekta passfor-
men.

    Många dräkter var i hans ägo och vi und-
rade då var han hade plats för alla dessa mäs-
terverk. På väggarna satt mängder med skis-
ser som visade olika modeller av kläder. Man 
kunde även se rörliga bilder från hans arbete.

    Man fick inte röra kläderna men det fanns 
många olika tygprover att känna på av de 
annorlunda fina materialen. Det var en myck-
et fin välkomponerad utställning och väl värt 
att se tyckte vi alla fyra.

Modellklänningar som finns 
på pins och frimärken

En fantastisk utställningslokal
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Maud W, Anita E, Maud N och Maragreta E framför några brudklänningar.

Några av alla de fina skapelserna.

Text och foton: Maud H Norberg
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Spel till dans för Mälarhöjdens Dansgille
    Söndagenden 26 februari var det dans i Hal-
lunda Folkets Hus för Mälarhöjdens Dans-
gille, precis som det är varje söndagskväll.  
Denna söndag hade vi dock förmånen att ha 
levade musik. Oftast får vi dansa till datormu-
sik, men ett par gånger per termin enagerar vi 
musiker.
    Denna söndag var det Slagsta Gilles musi-
ker som spelade för oss. Det kom 21 musiker 
under ledning av Margareta Edström. Dansle-
dare var Astor och Maud Norberg denna sön-
dag.

   Danskvällen hade föregåtts med en hel del 
planerande, så dansarna skall kunna danserna 
så det inte skulle behövs någon visning utan 
bara lite rappning.
   Musiken behöver väljas så att både musik 
och dansens karaktär stämmer överens. Mu-
sikerna övar sedan in låtarna som ska spelas 
liksom, det som ska vara till jägarmarscherna.
   Fantastiskt var sedan samspelet mellan As-
tor och Margareta. Han höjde handen lite för 
att visa att nu var dansen i det närmaste färdig 
och hon stoppade spelet vid lämplig tidpunkt.

Några av alla spelmän i Slagsta Gille

  En fin och trevlig danskväll med över 50 
dansglada ”Mälarhöjdare” som dansade hela 
29 olika danser. Snacka om positiv motion 
för oss 70 plussare. Här tränar vi huvud, 
kropp och själ i flera timmar. Tur att vi får en 
liten kaffepaus och lite godislotteri med Eric.

Tack alla glada vänner!

Text: Maud Norberg
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Årsmöte med fest den 6 mars
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   Årsmötet i år var på Björklundsgatan 4C i Södertälje. Vi hade hyrt Tälje Folkdansgilles lokal 
som har gott om plats för många personer. Glädjande i år var att det kom 70 medlemmar till 
mötet och efterföljande fest.

   Göran Frööjd hälsade oss välkomna för 
Kalle Gunnheden var sjuk och hemma idag. 
Mötets ordförande var Britta Svensson och 
Eva Roxström var sekreterare. Klas Lindqvist 
kunde presentera alla programpunkter och do-
kument med dator och filmduk. Ett bra nytän-
kande och papperssparande och miljövänligt. 
   Som vanligt var det många punkter på dag-
ordningen och många personer som skulle 
väljas in till alla olika poster. Det är fantas-
tiskt att det går, när medlemsantalet nu är nere 
i 128 personer. Vi valde dock in några nya 
medlemmar som är musiker eller måndagsda-
nasare. En ändring med sektioner, så musik 
och stämma slås ihop och distribution upphör.    
     Flera resor är på gång i Gillet. Ejdernresa 
till Mariefred den 2 juni och till Folkdansgillet 
i Danmark under september. Folkdansringens 
100 årsfirande sommaren 2019 beslutades det 
att vi skulle medverka i. En resa till Spanien 
med spel och dans ska undersökas av Peter 
von Sabsay.
   

   Avtackning med vackra blombuketter för in-
satser under årsmötet, distrubution, valbered-
ning m.fl.
   Efter mötet vidtog mingel medan festsek-
tionen dukade upp smörgåstårtor, sallad och 
drycker. Det anordnades lotterier, vinsterna 
var bl.a. glasskålar med godis i. Vi flyttade 
stolarna och satte oss till bords och avnjöt mat 
och dryck Sedvanligt var det sedan dags för 
musik och dans. 
   Leif Björklind ledde dansen och hade valt 
enkla danser, som alla kunde vara med på med 
lite instruktion. Det blev verkligen många på 
dansgolvet liksom många musiker. Det är tur 
att det är så stort och bra golv här. Vi dansade 
ett tiotal danser innan det var dags för kaffe-
rast med hembakade muffins. Dansen fortsat-
te sedan en stund till. 
   Vid 21.30 började vi bryta upp tacka för 
kvällens samvaro. Vi städade av och åkte och 
lämnade tillbaka lokalens nycklar.

Text: Maud H Norberg
Foto: Åke Andersson

Göran hälsar alla välkomna till årsmötet.



Avtackning med vackra blommor Välkomna till festen

Britta och Kjell kollar om allt är framdukat.

Dans och musik hör alltid till i Slagsta Gille.


