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  Ordförande har ordet

Vårterminen 2018 
   Vi rullar på med verksamheten och det är 
full fart och det mesta går i repris och föränd-
ras vartefter. Vårt största event är ju Vinter-
stämman, som är en väldigt fin manifestation 
med många ”strängar på sin lyra”. Ett fint 
kulturinslag i Norra Botkyrka med besökare 
från hela Sverige ja även från Danmark och 
USA. Tack till alla som gör detta möjligt och 
tack till Botkyrka Kommun och vårt Studie-
förbund Kulturen som gör detta ekonomiskt 
möjligt.  
   Årsmötet tuffade på som vanligt och vi tack-
ar valberedningen som komponerade en bra 
styrelsesammansättning. Det kan ibland vara 
lika svårt som att komponera ett musikstycke 
eller dans. Det gäller att hitta den felande to-
nen eller steget och i vår verksamhet som är 
relativt stor måste vi ha en arbetsvillig sty-
relse. Jag vill också passa på att hälsa vår nye 
kassör Jarl Johansson hjärtligt välkommen in 
i styrelsen. 
   Vi njuter nu av alla dans- och musikträffar 
där vi ständigt lär oss något. Det är ju så nyt-
tigt också att vi borde få frikort i vården efter-
som vi håller oss så friska i kropp och sinne. 
En danskväll är ju en slags service för både 
det hårda och mjuka hjärtat.  
   
  Googlade på svenska ordet ”folkdans” och 
fick 126 000 träffar. Tog jag däremot Swedish 
Folk Dance, då blev det  över miljonen träffar, 
samma trend när det gäller Folkmusik. Med 
detta vill jag säga att vi är mer internationella 
än de flesta organisationer. Googlar man på 
engelskan Folk Dance så blir det över 48 mil-
joner träffar. 
   Med dessa tankar vill jag säga att vi inom 
Folkmusik och Folkdans är stora kulturbärare 
och märkligt nog är vi populärare internatio-
nell än nationellt. 

Karl Gunnheden
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    Varmt tack för blomsterchecken jag    
fick på min födelsedag!

Birgitta Carlsson

Stort tack till Slagsta Gille 
för presentkortet jag fick till min  
70-års  dag att köpa blommor för.

 Birgitta Magnusson
Tusen tack för presentkortet på min 
70-årsdag. Det ska bli till några nya 

växter på vår balkong.
Anders Björkstad

    Inger Söderin en utav våra tidiga medlemmar 
har gått ur tiden 
   Söderins och vi bodde på Örtagårdsvägen i 
Slagsta. 
Janne och jag hade anmält oss till en nybörjar-
kurs i gammeldans  i Brunnaskolan. 
(Slagsta gille hade inte startat sin verksamhet, 
det var något år senare som fredagsdanser star-
tade i Brunna skolan).
   Inger och hennes dåvarande man Rolf var med 
på nybörjarkursen. Många som var med på den 
kursen blev senare medlemmar när Slagsta Gille 
startade.
Söderins och vi träffades hemma hos varandra 
och vi tränade danser som vi hade svårt för – bl 
a Pariserpolka och Schottis i turer - i vilken ord-
ning gick turerna….. ?
Vi har haft kontakt med Inger sen 70 talet.
    Ingers önskan var att hennes Häverö dräkt 
skulle skänkas till Slagsta Gille.
De som minns är
     Janne o Britt-Marie Östling

Inger i sina fina Häverödräkt 
som hon har skänkt till vår 
förening, vilket vi verkligen 
tackar för.

Minnesruta för Inger Söderin

3



Spel och dansuppvisning i Wasastugan den 29 oktober

    En höstsöndag var några personer från Slagsat gille inbjudna till Wasatugan i Vårsta för att 
göra en liten dans och musikuppvisning. Stugan är liten så enbart ett dussin personer fick plats. 
Uppvisningen var dock mycket uppskattad.

Curt, Bosse, Kerstin, Gunnel, Ove, Margareta, Ulla, Ute och Martin spelade.

Leif, Solveig, Karin och Sven dansade.

Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Färgglad höstfest 11-11-17-17 i Trädgårdstorp
   Denna fest gick i färgernas tecken: lila, 
gult,orange,blått och rött. Placeringskort, du-
kar, servetter och maten hade glada färger.

Frågeleken handlade om att kunna känna 
igen 15 olika slott i Södermanland. Det var 
verkligen inte lätt uppgift tyckte man.

Efter middagen var det givetvis dans och musik på dagordningen.

Efter varje fest är det även efterarbete, 
men i Trädgårdstorp finns det bra 
resurser för att fixa mat både före och 
efter festen.
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Text och foton: Maud H Norberg



Söndagen den 19 november var Järfälla spelmän på besök 

  Denna dag träffades vi i ABF-huset i Huddinge centrum. Mycket trevlig eftermiddag när 
två olika spelmansgrupper träffades och bjöd varandra på sina låtar. Många nyckelharpor 
fanns både hos Järfälla och i Slagsta men även många andra olika instrument. Vi spelade en 
dryg timme innan det blev kafferast med goda smörgåsar och trevligt samspråk. Efter kaffet 
spelade vi vidare fram till klockan 16. Så var det dags att ta farväl och hoppas detta samspel 
kan upprepas i en snar framtid.

Lars, Margareta och Curt spelar

Ganska så fullsatt var det med många spelmän och spelkvinnor

Text: Maud H Norberg 
Foto:Åke Andersson
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Söndagen den 3 december var det julmarknad på Café Nytorpet 
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   Ett stort tack till Marianne Rodin som 
skänkt sin fina folkdräkt till Slagsta Gille. 
Hennes dräkt är från Jörlanda Inlands Nedre 
Härad. 
  På bilden visar hon upp sin dräkt när boken 
om Folkdräkter i Slagsta Gille tillkom  under 
år 2006 med bilder på över 140 folkdräkter.

Café Nytorpet lig-
ger i Huddinge 
och hade  julmark-
nad. Hemslöjd att 
köpa utomhus i 
olika stånd. Fin 
spelmansmusik att 
lyssna till inomhus 
i ett gammalt hus.

Foton Åke A och Maud HN



Måndagen den 4 december hade måndagsdansen avslutning
   Gillesdansen på måndagar är riktigt populär. Det ökar ständigt med antal dansare och nu är 
det över 50 dansare. De flesta kommer varje måndag. och  inte sittar man frivilligt när mu-
siken dra igång. Vi har 71 olika gillesdanser på reportoaren som de flesta kan utantill. Det är 
inte ofta vi får visa någon dans bara om det är ny för terminen. Annars kan dansledarna rappa 
vid behov. Stämningen är glad och uppsluppen bland dansarna. 

Full fart på dansgolvet.

Sista gången per termin har vi riktiga musiker annars får det bli datormusik

   Dansledare är EvaGun och Rolf Redhult samt Maud och Astor Norberg. Det är mycket bra att 
vara två par dansledare som växlar mellan måndagarna. Det är bra med lite omväxling.och  det 
gör dessutom att man inte är så låst. Varje termin försöker vi lägga in tre nya danser utav av alla 
de nya danser som skapas varje år. Vi sållar då bort tre gamla danser som är mindre populära. 
Det gör vi för att inte ha för många danser att komma ihåg alla turer på. Det är dock en väldigt 
bra minnesträning, kroppsträning och socialt samspel att dansa gillesdans.
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    Under höstterminen hade vi återigen besök av dansare från Nyköping. De var så glada att 
få komma hit och dansa och ville tacka oss med lite insamlade pengar, som vi skulle ha till 
avslutning. Det blev ett antal Princesstårtor som serverades till kaffet.

Kafferasten avnjutes med tårtor

Sista dansen och tack för i år

Text: Maud H Norberg
Foto: Åke Andersson

9



Adventscafé den 17 december i Tumba Folkets Hus
   Årets sista musikcafé hade vi även i år för-
lagt till Tumba Folkets Hus för att många per-
soner skulle få plats att njuta av Slagsta
Gilles musik och underhållning. 

”Tomtarna” Nordholm tar inträde. ”Tomtarna” Anita E. och Gösta O. 
serverar hembakta lussekatter och kaffe.

”Tomteorkestern” inleder eftermiddagen med allspel.

Lite dansuppvisning  som var nytt för årets adventscafé.
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Far och son spelar fint tillsammans - Curt och Oscar Carlsson alltså.

Luciatåg bjöds vi även på med ungdomar från Nacka skola.

En annorlunda intressant bildvinkel som man ser både luciatåg och gäster på.
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Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson



Vinterstämma 8 februari 2018 i Hallunda Folkets Hus

En välbesökt stämma som vanligt med många musiker på allspelet
    Till en bra spelmansstämma behövs många hjälpande händer som förbereder. Boka musiker, 
boka lokal, affischera. Hålla i spel, sång och danskurser. Ta upp inträde, stå i garderob och 
lådinlämning, ordna med smörgås och kaffe, sköta musikanlägggning och inte minst göra ett 
bra program för dagen. Mycket musik och även dans fick vi njuta av.

Ute kommer släpande på förtäringen. Greger och Oscars son sköter ljudet 

   Dagen till ära hade vi fått besök 
av vårt värdpar i Danmark. Anne 
och Hans-Arne Iben hade kommit 
bilande upp till Kalle Gunnheden, 
som lånade ut sovplatser till dem. De 
deltog i stämman hela dagen och var 
med och spelade och dansade.

Hans-Arne gjorde även ett eget 
framträdande med sin fiol.
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Torsdagsdansarna gör en folkdansuppvisning när de knäfaller för sina damer.

Måndagsdanasrna gjorde även en dansuppvisning men de höll hårt om i sina damer.

Årets dragplåster var Skäggmanslaget
Text: Maud H Norberg
Foton: Åke Andersson
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Årsmöte med fest den 3 mars i Juringeskolans matsal

    Många av Slagsta Gilles medlemmar hade 
samlats i Juringeskolans matsal. Det var lite 
svårt att hitta dit för gator var avstängda eller 
enkelriktade. Klockan  16 inledde Kalle mötet 
och hälsade alla välkomna. 
   Dagordningen visades modernt på en stor 
bildskärm för alla. Leif B valdes till dagens 
ordförande och Eva R till sekreterare.

   Snabbt avverkades punkterna och nya med-
lemmar valdes in. som ny kassör, spelmän och 
måndagsdansare. Sektionsledamöter valdes 
och det fungerade bra utom för festsektionen 
där man hade gått bet. 
   Avgående funktionärer avtackades med var-
sin fin tulpanbukett och mötet kunde avslutas.

   Nu vidtog mingel medan nuvarande fest-
sektion dukade upp de hemgjorda smörgås-
tårtorna. Sedan satte man sig till bords och 
avnjöt maten och sällskapet.

    Anita Tennfors avgick som kassör efter flera 
år och avtackades. 
   Valberedningen hade hittat en ny kassör som 
dessutom blev invald i föreningen under detta 
årsmöte. Han heter Jarl Johansson och bor i 
Tumba så han är en Botkyrkabo. Han har varit 
kassör tidigare och tycker det ska bli trevligt 
att få vara med i Slagsta Gille. 
   Vi hälsar honom välkommen in i gänget.Jarl funderar kanske på vad han gett sig in på
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Spel och dans hör ju verkligen till våra fester

Ett franskt tack till den avgående festkommittén.

Text: Maud H Norberg
Foto: Åke Andersson
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Danmarksresan i september 2017 var trevlig och rolig att minnas.

Här poserar alla som var med på Danmarksresan i sina fina folkdräkter.

Här kollar vi in högerhande och vem som står där, som vi ska hålla rätt på under resan.

Dans tillsammans med internationella kyrkobesökare i Köpenhamn.


