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Medlemsblad för Smålands Spelmansförbund och för
Folkdansringen Småland - Öland

Fyrpolskan från Växjö avslutades med en parvis slängpolska 
på kursen i Småländska danser i Ljungby.
Foto: Elisabet Johansson
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FOLKDANSRINGEN 
SMÅLAND-ÖLAND
Adress: c/o Elisabet Johansson, Hantverkaregatan 3, 

341 36 Ljungby

E-post: smaland@folkdansringen.se

Hemsida: www.folkdansringen.se/smaland, www.

dansafolkdans.nu

Styrelse och andra ledamöter

Ordförande: Gunnar Andersson, Björkvägen 9, 360 13 

Urshult, 0477-205 67 e-post: gatru@telia.com

Vice ordförande: Åke Eriksson, Hökhult Lillön 63, 343 93 

Älmhult, 0476-143 94 e-post: ake.lillon@live.se

Kassör: Olle Andersson, Rydgatan 16, 341 39 Ljungby, 

0372-800 76 e-post: olcarason@msn.com

Sekreterare: Elisabet Johansson, Hantverkaregatan 3, 

341 36 Ljungby, 0372-624 61

e-post: sejoson@hotmail.com

Sven Skogman, Krokstorp Sjöliden, 572 96 Fårbo, 0491-

182 03, 070-595 87 22

e-post: canadicken@telia.com

Sven-Erik Arvidsson, Nygatan 9, 566 32 Habo, 

036-471 48 e-post: arvidsson03647148@habo.net 

Nils-Eric Andersson, Vita Sand 109, 388 94 Vassmolösa, 

0480-376 24 e-post: anitajohan@telia.com

Suppleanter 

Mary Bjerstedt, Resebovägen 26 Rismåla, 382 93 Nybro, 

0481-151 49 e-post: mary.bjerstedt@telia.com

Lars-Ingmar Karlsson, Gillsätra 5752, 386 95 Färjesta-

den, 0485-373 06, epost: lars.karlsson1@gmail.com

Emma Karlsson, Jönköpingsvägen 59, 563 32 Gränna, 

070-445 24 40, epost: emka6610@gmail.com

Administrativt utskott: Gunnar Andersson, Olle An-

dersson och Elisabet Johansson

Dans och musik, barn och ungdom: Emma Karlsson, 

Åke Eriksson, Gunnar Andersson, Sven Skogman

Dräkt: Mary Bjerstedt, Elisabet Johansson

Slöjd: Åke Eriksson, Sven-Erik Arvidsson, Nils-Eric 

Andersson

Hemsida: Olle Andersson, Sven-Erik Arvidsson

Spelfot: Elisabet Johansson, Olle Andersson, Gunnar 

Andersson

Revisorer

Lisbeth Davidsson, Uddabo 246, 382 92 Nybro, 

0480-520 61 e-post: davidsson.lisbeth@telia.com

Åke Johansson, Kyranders gata 6, 594 31 Gamleby, 0493-

530 07 e-post: ake.johansson@telia.com

Revisorssuppleanter

Sven-Erik Gustafsson, Kullalyckevägen 7, 575 34 Eksjö, 

0381-107 41 e-post: se.gustafsson@orrhaga.eksjo.com

Karl-Olof Carlsson, Furulundsvägen 8, 380 42 Målerås, 

0481-311 30

Ansvarig utgivare: Elisabet Johansson

Dräktråd F

Irma Edstrand, Kullgatan 20, 561 46 Huskvarna, 036-502 

01 e-post: irma.edstrand@telia.com 

Iréne Lindström, Karbingatan 16 A, 554 53 Jönköping, 

036-16 48 77 e-post: irene.lindstrom@jkpglm.se

Dräktråd G

Elisabet Johansson,  se ovan

Dräktråd H

Mary Bjerstedt, se ovan

Agneta Erlandsson, Ålidsvägen 6, 388 92 Ljungbyholm, 

0480-47 02 05 e-post: agneta.erlandsson@hotmail.com

SMÅLANDS 
SPELMANSFÖRBUND
Ordförande: Heléne Ingvarsdotter, Korsvägen 17, 394 

77 Kalmar 0480-47 71 67

helene.ingvarsdotter@kalmar.se

Vice ordförande: Marianne Busk, Ö Storgatan 161, 

554 52 Jönköping 036-12 24 35 0733-38 49 54

marianne.busk@gmail.com

Kassör och registeransvarig: Viola Ek, Furuby Jöns 

Klemensgård, 360 51 Hovmantorp, 070-274 99 38, 

viola.ek@bredband2.com

Sekreterare: Håkan Alm, Norra Möckleby, 386 96 Fär-

jestaden 070-877 58 44

hakan@alm-sjolinoland.se

Vice sekreterare: Britt-Marie Arvidsson, Nygatan 9, 566 

32 Habo  03647148@habo.net>

Styrelsesuppleanter: Magnus Lundberg, Kleven 7, 563 

91 Gränna 0390-21070 magnus.lundberg1@gmail.com

Ingela Borg, Lökaryd, Kronelund, 330 17 Rydaholm, 

076-230 88 39, ingelaborg@hotmail.com

Revisorer: Jan Sannas, Kullsvägen 5, 340 32 Grimslöv 

0470-75 02 39 0708-53 83 61 

sannas@dataphone.se

Nils Wiberg, Mala 3208, 280 20 Bjärnum 0451-191 14

Revisorsuppleant: Yvonne Lundell, N Storgatan 25, 

575 32 Eksjö 0381-304 06 070-680 94 40

Valberedning: Mari Nordström, Södvik PL 5441, 

380 74 Löttorp, 0485-26136

Sune Johansson, Saturnusvägen 3A, 

393 51 Kalmar 0480-172 47, 070-597 67 84 

sunejkalmar@gmail.com

Låtkommitté: Magnus Gustafsson, Häringegård 1, 360 

47 Värends Nöbbele 0470-35356 070-636 61 34

magnus.gustafsson@ltkronoberg.se

Eva Blomquist-Bjärnborg, Droskvägen 16, 342 33 Alvesta 

0472-106 83

eva.blomquist.bjarnborg@telia.com

Lars Svensson, Torslunda 112, 386 96 Färjestaden 

0485-484 88

lassestraatelje@telia.com

Försäkringsansvarig: Viola Ek, se ovan

Arkivansvarig: Håkan Alm, se ovan

Notlager: Marianne Busk, se ovan

Hemsidesansvarig: Jan-Erik Ekman, Liarumsvägen 

799, 298 94 Linderöd

jan-erik.ekman@telia.com

www.smalandsspelmansforbund.se

SSFs plusgironr: 44 80 33-1

Medlemsavgifter 2014

Smålands Spelmansförbund:

Ungdomar under 20 år 50 kr

Äldre över 65 år 120 kr

Övrig vuxen 180 kr

Familjemedlem 50 kr

Folkdansringen Småland-Öland:

Medlem över 25 år  80 kr

Medlem upp till 25 år 35 kr

Därtill kommer avgift till lokal förening och 

Svenska Folkdansringen

SMÅLANDS SPELMANSFÖRBUNDS

Stiftelse för Unga Spelmän

Den årliga avkastningen delas ut som kurs- och lägerbidrag 

till unga spelmän. Ansökningsblanketter kan hämtas på SSFs 

hemsida el rekvireras från Heléne Ingvarsdotter, Korsvägen 

17, 394 77 Kalmar, tel 0480-477167 el mobil 0733-836849

Vill du lämna ett bidrag till Stiftelsen är vårt bankkontonum-

mer 8169-5,664 257 094-6 (Swedbank)

Ordförande i styrelsen är Sabina Henriksson, Borås, sekrete-

rare Heléne Ingvarsdotter, Kalmar och kassör Eva Blomquist-

Bjärnborg, Alvesta.

Redaktör: Viola Ek, se kassör ovan

Spelfots redaktör förbehåller sig rätten att korta av och 

redigera insända artiklar. Artiklar och bilder skall vara för-

sedda med namn på skribent respektive fotograf. Spelfot kan 

publiceras i valda delar på respektive organisations webbsida 

på internet. Den som inte vill ha sitt material publicerat på 

internet måste skriftligen meddela detta i samband med att 

material skickas in.

Annonspriser i Spelfot

1/1 sida 1.000 kr

1/2 sida 500 kr

1/4 sida eller mindre 250 kr

Försäkra dina instrument
Utnyttja SSFs och SSRs förmånliga villkor

Försäkringen gäller

- när medlemsavgift och försäkringsprimie är betalda till 

Smålands Spelmansförbund

- i hela världen

- vid skada eller förlust

- akustiska och elektroniska instrument, dock inte pianon, 

�✁✂✄☎✆ ✝✄✄✝✆ ✞✆✂✄☎✆✟

Premiens storlek beror på det samlade värdet av försäkrade 

instrument och tillbehör.

Grundpremien är 200 kr/år upp till och med 20.000 kr i för-

säkringsbelopp. Sedan ökar premien med 50 kr per 10.000 

kronorsintervall.

Läs mer på SSRs hemsida www.spelmansforbund.org

Valberedning

Bergabygdens folkdansare

Sammankallande.

Göran och Iréne Brandt, Hagastigen 9, 341 55 Ljungby,

e-post: goran@gorbra.lby.se

Norrahammars folkdanslag

Monica Haraldsson, Johanslund Bårarp, 556 28 Jönköping, 

036-753 16, johanslund@hotmail.com

Mona Hagberg, N Posthemsvägen 10, 556 31 Jönköping, 

036-663 84 

Ölands Allmogedansare

Ulla och Stellan Bjelkfors, Högtomtagatan 53, 387 93 Borg-

holm, 0485-56 02 22

Nästa nummer av Spelfot utkommer i september 2014 

med manus- och annonsstopp den 1 augusti.

Material skickas till redaktörens adress, se kassör ovan!
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ORDFÖRANDESPALTER
Nu är det vår och alla årsmöten och riksstämman är avklarade. Det 
började med Urshults Bygdegilles 40/90-årsjubileum och vårsam-
kväm, en fantastisk tillställning. Så mycket folk det kom, jag tror det 
var totalt 157. Tack till alla i Bygdegillet som jobbat med jubileet. När 
man tittade på bildspelet över de senaste 40 åren tänkte man ”Gud 
var roligt man har haft sedan man gick med i folkdansrörelsen”. 

Helgen efter var det distriktsårsmöte i Värnamo med Östbogillets 
folkdanslag som värdförening. Det som imponerade mest på mig 
var när man gjorde en presentation av Östbogillet. Årsmötet var 
�✁✂✄☎✆✝ �✁✂✄☎✆ ✆✞☎✟✠✡☛✆ �☎☞ ✌✍ ✆✟✎✟✏☛✑☞✡✑✄✒✑✑✡✓✍✝ ☞☎✆ ✏✞ ✒✍☞☎✞✔✕✞✆

när styrelsen får veta hur medlemmarna tänker. Årsmötet startade 
med en trevlig musikunderhållning och bildspel och avslutades med 
✟✡✑✍✡✍☛ ✕✟ ✖✞✒✍✓✗✕✆✘✑✑✓✍ ✙☎✍✆☎✞ ✓✂✘ ✌✄✕ ✡ ✚✛✠✕☞✕✠☎✍✑ ✄✕✜✜☎✑✆✒☛✕✢

Så var det dags för riksstämman som var förlagd till årets kulturhu-
vudstad Umeå, så det blev en tågresa norrut. Vi var hela fyra ombud 
på denna riksstämma, nämligen Gustav Nilsson från Korrökommit-
✆✣✍ ✓✂✘ ✤✏✞☎✍☞✑☛✡✠✠☎✆✝ ✥��✕ ✦✕✞✠✑✑✓✍ ✓✂✘ ✧✟☎✍★✥✞✡✄ ✚✞✟✡☞✑✑✓✍

från kommittén för Jönköpings allmogemarknad och Huskvarna 
Folkdanslag och jag. Gustav var helt ny och hade aldrig varit på någon 
riksstämma tidigare, medan Emma kan man säga var nygammal för 
hon har tidigare tillhört Västergötlands distrikt och varit dess repre-
✑☎✍✆✕✍✆ ✟✡☞ ✆✡☞✡☛✕✞☎ ✞✡✄✑✑✆✏��✓✞✢ ✗✁✂✄☎✆ ✆✞☎✟✠✡☛✆ ✕✆✆ ☞✒ ✩✁✆✆✕☞☎ ✆✡✠✠

Småland och vill vara engagerad hos oss, Emma. Så var ju Elisabet 
Johansson också med som ledamot i dräkt- och slöjdsektionen, hon 
satt några rader bakom oss ombud. Det är alltid bra att ha Elisabet 
bakom sig för hon har en sådan otrolig kunskap om Folkdansringen, 
minst 50 år tillbaka, och ett fantastiskt minne. Sjätte smålänningen 
och en av få övriga deltagare var Sven-Eve Johansson som deltog på 
egen bekostnad. Vi kan väl konstatera att Folkdansringen Småland-
✪✠✕✍☞ ☛✫✓✞☞☎ ✟✏✠ ✡✜✞✎✍ ✑✡☛ ✛✎ ✞✡✄✑✑✆✏��✕✍✢ ✚✟✑✠✒✆✍✡✍☛☎✍ ✔✠☎✟ �✁✂✄☎✆

högtidlig då Folkdansringen Övre Norrland överlämnade fanan till 
nästa värddistrikt som blir Folkdansringen Blekinge. Men Blekinge är 
litet så man har frågat om Småland-Öland kan hjälpa till att arrangera 
riksstämman 2016, vilket vi lovat. En liten parantes bara, Gellmala-
get från Gällivare-Malmberget hade uppvisningar på riksstämman i 
Umeå och de hade 499 km enkel resa. Även om Småland-Öland och 
Blekinge går ihop så kommer vi inte upp i de avstånden.

Några dagar efter jag skriver detta så blir det en danskurs i Små-
ländska danser i Ljungby. Den 24 maj har vi slöjdbytardag i Virestad. 
Folkdansringen är den 24 och 25 juli på 30-års jubilerande Korrö-
festivalen, hoppas verkligen att det kommer många hantverkare och 
dräktfolk till sågen och visar hur duktiga vi är. 

Välkomna till sommarens aktiviteter
Gunnar Andersson

Ordförande i Folkdansringen Småland-Öland

Tack för förtroendet!
Det får bli mina första ord som nyvald ordförande för Små-

lands Spelmansförbund.
På årsmötet i Grimslöv den 8 mars tackade Sune Johansson 

för sig efter 8 år som förbundets ordförande. Jag vill passa på att 
tacka dig Sune för ditt arbete i styrelsen under dessa år.

Det har varit kreativa diskussioner i både stora och små frågor. 
Din yrkeserfarenhet från förhandlingsbordet har du lyft in även 
i våra kretsar, jag har lärt mycket av det!

Du har lotsat styrelsen med fast och varsam hand. Under din 
✆✡☞ ✑✓� ✓✞☞✜✬✞✕✍☞☎ ✘✕✞ ✟✡ ✔✠✕✍☞ ✕✍✍✕✆ ✌✞✕✆ ✧✧✭✮✑ ✯✰★✎✞✑✫✒✔✡✠☎✒�

med stor fest på Växjö stadshotell, tillsammans med Östergöt-
✠✕✍☞ ✓✂✘✱✓✆✠✕✍☞ ✡✍✔✫✒☞✡✆ ✆✡✠✠ ✚✠✠✑✟☎✍✑✄✕✍ ☞☎✠ ✲✲✝ ✕✞✞✕✍☛☎✞✕✆ ✳☎✠✠☎

✭✓✞✑★✆✏✟✠✡✍☛ ✛✎ ✦✓✞✞✬ ✓✂✘ ✟✕✞✡✆ ✟✏✞☞ ✜✬✞ ✧✧✴✮✑ ✜✬✞✔✒✍☞✑✑✆✏��✕

✡ ✵✬✍✄✬✛✡✍☛✢ ✤✕✞�✆ ✶✚✙✦ ✧✒✍☎✷

✳✎ ✎✞✑�✬✆☎✆ ✡✍✟✕✠☞☎✑ ✑✓� ✍✁ ✠☎☞✕�✓✆ ✡ ✑✆✁✞☎✠✑☎✍ ✲✍☛☎✠✕ ✖✓✞☛✝

Rydaholm. Vi hälsar dig välkommen in i styrelsearbetet och tyck-
er det är toppen med representation även från västra Småland!

SSR har haft förbundsstämma i Linköping, (se referat inne 
i tidningen).

Bl a lyftes frågan huruvida Handlingsplanen för traditionell 
folkmusik och dans som färdigställdes under 2012 har landat/
används i landskapsförbunden.
✲ ✧�✎✠✕✍☞ ✘✕✞ ✟✡ ✘✡✆✡✍✆✡✠✠✑ ✡✍✆☎ ☛✫✓✞✆ ✍✎☛✓✍ ✑✆✬✞✞☎ ☞✫✒✛☞✁✄✍✡✍☛

i detta dokument, men det kan vara något för styrelsen att arbeta 
med, en del i taget, under året. Tanken är ju att målformulering-
arna i handlingsplanen ska kunna vara till stöd och hjälp även i 
landskapsförbunden.

Hjortsbergalägret har efter 24 år på Hjortsbergagården utanför 
✚✠✟☎✑✆✕ ✜✎✆✆ ✑✄✡✂✄✕ ✩✁✆✆✄✓✞✆✷

✲ ✎✞ ✑✄✕ ✟✡ ✘✕ ✟✎✞✆ ✠✏☛☎✞ ✛✎ ✱✞✕✍✑✍✏✑☛✎✞☞☎✍ ✡ ✍✓✞✞✕ ✧�✎✠✕✍☞✝

�☎✠✠✕✍ ✚✍☎✔✁ ✓✂✘ ✶✞✕✍✎✑✢ ✧✎✄✠✕✞✆ ✄✕✍ ☞☎✆ ✡✍✆☎ ✘☎✆✕ ✸✫✓✞✆✑✔☎✞☛✕-
lägret då utan byter namn till ståtliga Smålands Folkmusikläger. 
Barn och ungdomar mellan 9-16 år är välkomna.
✤✡ ✘✓✛✛✕✑ ✓✂✄✑✎ ✕✆✆ ✩☎✞✕ ✑✄✕ ✑✬✄✕ ✑✡☛ ✆✡✠✠ ✒✍☛☞✓�✑✠✏☛✞☎✆ ✛✎

Korrö.
Har du barn eller ungdom i din närhet – tipsa gärna om dessa 

läger.
Nu rivstartar snart den småländska folkmusiksommaren med 

Petter Dufva-stämman i Gunnebo. Sedan är det bara att låta sig 
☞✞✕✑ �☎☞ ✡ ✩✬☞☎✆ ✕✟ ✑✆✏��✓✞ ✓✂✘ ✠✓☛☞✕✍✑✄✟✏✠✠✕✞✝ ✜✓✠✄�✒✑✡✄-
konserter och låtkurser… 

Jag önskar er alla en riktigt härligt klingande sommar!
Heléne Ingvarsdotter

Ordf Smålands Spelmansförbund
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KALMAR FOLKDANSLAG 70 ÅR

Kalmar folkdanslag bildades mitt under 
✔✞✡✍✍✕✍☞☎ ✟✏✞✠☞✑✄✞✡☛ ✡ ✫✕✍✒✕✞✡ �✁✂✂✢ ✲ ✘✡✑✆✓-
✞✡✄☎✍✝ ✑✓� ✟✎✞ �☎☞✠☎� ✱✬✞✕✍ ✚✍☞☎✞✑✑✓✍

kompletterar vart femte år, kan man läsa, 
som lite kuriosa, att medlemsavgiften från 
början var 75 öre i månaden. Då hade 
man dessutom tecknat ett andelsbelopp 
på fem kronor. Ganska snart måste man 
höja medlemsavgiften ytterligare 25 öre, 
eftersom lokalhyran hade skjutit i höjden. 
Om man var militär, med menigs grad, 
var man befriad från medlemsavgift. Det 
om något speglade allvaret i tiden. Precis 
som så många andra lag, vid den här tiden 
✓✂✘ ✏✟☎✍ ✜✓✞✆✑✏✆✆✍✡✍☛✑✟✡✑✝ ✌✂✄ �✕✍ ✘✎✠✠✕

till i gymnastiksalar. Vilken tur att alla var 
ganska unga då – golven var ju knappast 
vänliga för gamla leder. Det var många 
✎✞✑ ✄✞✡✍☛✩✁✆✆✕✍☞☎✝ ✡ ✓✠✡✄✕ ☛✁�✍✕✑✆✡✄✑✕✠✕✞

mestadels, och det dröjde ända fram till 
�✁✄✯ ✡✍✍✕✍ ✟✡ ✌✂✄ ☎☛✍✕ ✠✓✄✕✠☎✞ ✡ ☛✕�✠✕ ✧✄✏✠-
byskolan. Där fanns det två rum att dansa 
i på nedre botten och på andravåningen 
fanns det plats för vävstolar i ett rum och 
☞☎✑✑✒✆✓� ☎✆✆ ✠✡✆☎✆ ✑✆✁✞☎✠✑☎✞✒�✓✂✘ ✌✄✕✞✒�✢

Föreningen kunde utöka sin verksamhet 
och medlemsantalet ökade. 1991 måste 
vi, med sorg, lämna Skälbyskolan då det 
skulle bli studentboende där. Flytten gick 
till Skälby kungsgård, ett gammalt härligt 
hus byggt 1885, och där hade vi många 
�✁✂✄☎✆ ✌✍✕ ✎✞✢☎✒ ✘✕✞ ✟✡ ✟✎✞✕ ✠✓✄✕✠☎✞ ✡ ✱✒✠✕

Paviljongen vid Folkets park sedan några år 
✓✂✘ ☞✏✞ ✆✞✡✟✑ ✟✡ ✕✠✠☞☎✠☎✑ ✒✆�✏✞✄✆✢✆☎✆ ✌✍✍✑

gott om utrymme för våra sju vuxengrup-
per och föreningen har bred verksamhet 
idag. Det dansas högreståndsdanser, pol-
skor, uppställningsdanser och gillesdanser. 

✝✞✟ ✠✡ ☛☞✌✍✎ ✏✑☛✎✎ ✒☛✎✓☛✌ ✔✕✎✑✖☛✟✏✎☛✗ ✘✌☛ ✎☛✗✞✙✏ ✚✛✜✢✌✏✣✤✥✍✎✞✤✓✦ ✝✞✙ ✗✧✌ ★✍ ✍ ✩✙☛✖✏✪✕✙✞✎✎✞✙✏ ✔✞✏✙✏☛✎ ✍

✒☛✎✓☛✌ ✓✞✖ ✔✞✏✙✏✤☞✫✬ ✏✢✟✗ ✕✭✪ ✓✤✏✍✑✬ ✖☛✟✏ ✗✍★✞✙★✍✏ ✕✭✪ ✏☞✞✎✓✮✟✟✞✟ ✧★☛✌ ☞✢ ✗☛✓✎☛ ✏✎☛✗✖✮✟✗✕✌ ✏✕✓

★✍ ✙✌☛✎✎☛✙ ☞✢ ✤✟✖✞✌ ✖✞✭✞✟✟✍✞✌✟☛ ✏✕✓ ✗✢✙✙✦ ✝✞✙ ✥✎✍✌ ✓✯✭✑✞✙ ✟✕✏✙☛✎✗✍✦ ✰✍ ✔✢✌ ✕✭✑✏✢ ✤✟✖✞✌✪✢✎✎✟✍✟✗ ☛★ ✞✟

☛★ ★✢✌☛ ✌✞★✯☛✌✙✍✏✙✞✌ ✍ ✒☛✎✓☛✌✦

Föreningen har dessutom två barngrupper 
med små barn – en grupp för barn 2-3 år 
och en med barn 4-5 år. Vår slöjdkommitté 
ser till att det tillverkas vinster under en 
vecka höst och vår då danskvällarna byts 
mot slöjd. Männen i kommittén förbereder 
✘✎✞☞✑✠✬✫☞ ✓✂✘ ☞✕�☎✞✍✕ �✫✒✄✑✠✬✫☞✢ ✚✠✠✆ ✔✠✡✞

till vinster vid midsommardagens fest på 
Revsudden, som i år hålls för fyrtioandra 
året i följd, och vid vår julmarknad med 
adventskaffe på Skälby kungsgård. För-
eningen har också en vävlokal där vi har 
✩☎✞✕ ✟✏✟✑✆✓✠✕✞ ✡☛✎✍☛✢ ✆✏✞ ✄✕✍ �✕✍ ✟✏✟✕

både till laget och till sig själv. Festkommit-
tén ser till att vi får riklig och god, oftast 
hemlagad, mat på våra höst- och vårfester 
och spelmännen står för dansmusiken. Vi 
är tacksamma för den breda verksamheten 
och allt det ideella arbete som läggs ner i 



Spelfot

5

Spelfot nr 2 Maj 2014

vår förening. Hela vår historik kommer att 
✌✍✍✕✑ ✛✎ ✟✎✞ ✘☎�✑✡☞✕ ✜✬✞ ☞☎✍ ✑✓� ✟✡✠✠ ✠✏✑✕

om alla våra sjuttio år. Festen blir en intern 
tillställning bara för våra egna medlemmar.

Birgitta Stenmalm

Fotografer:
Bengt-Olof  Andersson
Anna-May Nilsson
Ingvar J Nilsson
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SSR:S FÖRBUNDSSTÄMMA

Vackert belägen vid ängar täckta med 
vårblommor och med en försiktigt vär-
mande vårsol kändes det lite kluvet att gå 
inomhus, men det är ju ändå så roligt att 
träffa alla dessa entusiaster som reser från 
när och fjärran för att delta i stämman.

En guidning i Gamla Linköping inledde 
lördagens program. Efter lunch var det 
dags för Östergötlands spelmansförbund 
att hälsa oss välkomna med en presenta-
tion och mycket musik! 

Därefter följde grupparbete med bl a 
en ”försäkringsgrupp” och en ”ordföran-
degrupp” där olika frågor diskuterades.

FESTMIDDAG OCH ALLSPEL
Efter festmiddagen på kvällen blev det 
fullt ös med instrument och spel i olika 
✄✓✍✑✆☎✠✠✕✆✡✓✍☎✞✢✆☎✆ ✏✞ ✞✡✄✆✡☛✆ ✞✓✠✡☛✆✷ ☎✁✌-
ket vandrar man runt med sitt instrument, 
slår sej ner och spelar västerbottenlåtar ett 
tag, hittar sörmlandslåtar på ett annat ställe 
och när längtan till Småland/Östergötland 
blev för stor var det bara att söka upp det 
gäng som för tillfället hittat varandra och 
ösa lite slängpolskor.

ÅRSMÖTE
✧✬✍☞✕☛ ✄✠ ✁✢✰✰ ✡✍✠☎☞☞☎ ✧✧✴✮✑

ordförande Margareta Mattsson 
förbundsstämman och hälsade 
de ca 40 landskapsrepresentan-
✆☎✞✍✕ �✡✍✄✠✒✑✡✟☎ ✧✧✴✮✑ ✑✆✁✞☎✠✑☎✁

välkomna.
Därefter vidtog mötesförhand-

lingar under ledning av mötesord-
förande Gunnar Brandin. Det var 
ett lugnt och stilla årsmöte som 
rullade på enligt dagordningen.

Margareta valdes till ordförande 
✁✆✆☎✞✠✡☛✕✞☎ ☎✆✆ ✎✞✢ ✲ ✞✡✄✑✑✆✁✞☎✠✑☎✍ ✌✍✍✑ ✓✂✄✑✎

Kristina Berneholm, som under några år 
✟✕✞ ✧✧✭✮✑ ✓✞☞✜✬✞✕✍☞☎✢ ✲ ✟✕✠✔☎✞☎☞✍✡✍☛☎✍

✌✍✍✑ ✤✡✓✠✕ ✥✄✢ ✥✍ ✬✟☎✞✑✁✍ ✕✟ ✑✆✕☞☛✕✞✍✕

ska göras under året. Årsmötet fann det yt-
terst viktigt att de är tidsenligt formulerade 
och, på förekommen anledning, skrivna 
med ett tydligt avstånd mot främlings-
✌☎✍✆✠✡☛✘☎✆✢

Skåne erbjöd sig att vara värd för stäm-
man 2015, och med detta avslutades mötet.

Det fanns ytterligare lite tid kvar fram 
till lunch och på initiativ från Hallands 

✂✞✎✗✞✟ ✄✠✜✄☎ ☛☞✌✍✎ ☛✟✕✌✖✟☛✖✞✏

✩✩✆✝✏ ✔✧✌✥✤✟✖✏✏✙✮✓✓☛ ✍ ✞✍✟✜

✑✧☞✍✟✗✦ ✰✮✌✖✎☛✟✖✏✑☛☞ ✍ ✢✌ ★☛✌

✟✏✙✞✌✗✧✙✎☛✟✖ ✕✭✪ ☞✎☛✙✏✞✟ ★☛✌

✰☛✎✎☛ ✔✕✎✑✪✧✗✏✑✕✎☛ ✏✙✌☛✠ ✤✙☛✟✜

✔✧✌ ✞✍✟✑✧☞✍✟✗✦

ordförande, Eva Kronwall kunde vi 
”sörlänningar”, d v s Peter Svensson från 
Blekinge, Jan Mårtensson från Skåne och 
undertecknad från Småland sitta ner till-
sammans för ett inledande samtal.

Bra! Vi kan delge varandra idéer och 
olika sätt att arbeta på, vi kan försöka 
undvika krockar med större evenemang 
och framförallt berätta om våra olika akti-
viteter och sprida information om dessa i 
respektive landskap.

Heléne Ingvarsdotter

Till vänster: En grupp som hittat 
varandra.
Nedan: Christer och Kristina Samuelsson 
underhöll.
Foto: Peter Ahlbom
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SSF:S ÅRSMÖTE I GRIMSLÖV

✰✮✎✥✞✏✧✑✙ ✢✌✏✓✧✙✞ ✍ �✌✍✓✏✎✧★

Smålands Spelmansförbund höll sitt års-
möte lördagen den 8 mars på Grimslövs 
Värdshus.

Det var glädjande att så många spelmän 
hade mött upp. Fler än 30 spelsugna med-
lemmar från stora delar av Småland deltog i 
det inledande allspelet och det efterföljande 
årsmötet. Det spelades önskelåtar från 
✠✕✍☞✑✄✕✛☎✆✑ ✕✠✠✕ ✘✬✞✍ ✛✎ ✌✓✠☎✞✝ ✍✁✂✄☎✠✘✕✞-
por, gitarrer, mandolin kontrabas, klarinett 
och dragspel. 

På årsmötesförhandlingarna valdes en 
ny ordförande för spelmansförbundet - 
✸☎✠✣✍☎ ✲✍☛✟✕✞✑☞✓✆✆☎✞✝ ✑✓� ✆✡☞✡☛✕✞☎ ✟✕✞✡✆

vice ordförande. Hon efterträder Sune 
Johansson, som tackades för sina goda 
insatser under sina år som ordförande. 
Den nya styrelsen kan ni se i Spelfot samt 
✛✎ ✘☎�✑✡☞✕✍✢ ✲ ✬✟✞✡☛✆ ✟✕✞ ☞☎✆ ✑☎☞✟✕✍✠✡☛✕

årsmötespunkter samt information och 
rapporter. Bland annat kommer Småland 
att vara värd för Zornmärkesuppspelningar 
på Korrö år 2015. Efter förhandlingarna 

bjöds det på läcker smörgåstårta och kaffe, 
men snart var buskspelet i full gång i värds-
husets lokaler. 

Eva Blomquist-Bjärnborg text

Bruno Bjärnborg foto

Sune Johansson lämnar över 
ordförandeklubban till vår nya 
ordförande, Heléne Ingvarsdotter, 
Kalmar.
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JÖNKÖPINGS 
ALLMOGEMARKNAD 2014
Förutom i Korrö Folkmusikfestival deltar Folkdansringen Småland-Öland i Jönköpings 
allmogemarknad. Under årsmötesförhandlingarna i Värnamo den 22 mars 2014 lovade 
jag att återkomma med datum när detta energigivande, inspirerande och glädjefyllda eve-
nemang går av stapeln. Datum för 2014 har satts till den 14 september. Mer information 
✌✍✍✑ ✕✆✆ ✘✡✆✆✕ ✛✎ ✕✠✠�✓☛☎�✕✞✄✍✕☞☎✍✑ ✘☎�✑✡☞✕ ���✢✂✒✠✆✒✞✢✍✒✁✫✕�✢

Vi som deltog förra året, Norrahammars folkdansgille och Huskvarna folkdanslag, ser 
✜✞✕� ☎�✓✆ ✕✆✆ ✜✎ ✑✏✆✆✕ ✩☎✞✕ ✓✞✆✍✕�✍ ✛✎ ✟✎✞ ✟✏☛✑✄✁✠✆ ✑✓� ☞☎✠✆✕☛✕✍☞☎ ✡ ✟✎✞ ✟✏☛✑✄✏✠✑☞✕✍✑✢

Önskar ni med andra ord vara med och delta så hör mer än gärna av er till Emma Karls-
✑✓✍✝ ✰✄✰★✂✂✂ ✄✂ ✂✰✝ ☎�✄✕✯✯�✰☎☛�✕✡✠✢✂✓�✝ ☎✠✠☎✞ ✆✡✠✠ ✧✟☎✍★✥✞✡✄ ✚✞✟✡☞✑✑✓✍✝ ✰✄✰★✂✄✂ ✁✯

49, arvidsson03647148@habo.net.
Emma Karlsson

TA ENA BENET FÖRST!

”Ta ena benet först!” Det är också nam-
net på hans bok om sin och hustrun och 
☞✕✍✑✛✕✞✆✍☎✞✍✗✕✞✁★✚✍✍☎✑ ✒✍☛☞✓�✑✆✡☞ ✓✂✘

deras arbetsliv, familjeliv och fritidsintres-
sen. Ungdomstidens lek och dans avlöstes 
av en tid med barn, hus, båt och hund och 
få tillfällen till dans, skriver Sven. Men så 
”efter många lyckliga år var barnen vuxna, 
hunden död och båten på havets botten. 
Tid för dans!!!!”

Boken är tillägnad barn och barnbarn 
och skriven som en krönika för att be-
rätta för dem om vad dansintresset betytt 
✓✂✘ ✟✕✞✆ ☞☎✆ ✜✬✞✆ ✧✟☎✍ ✓✂✘ ✗✕✞✁★✚✍✍☎✢

Det har varit en vindlande dansväg mel-
lan Västerviks Folkets Park, Virveln i 
Stockholm, utedansbanor, dansveckor i 
Storlien, Hälsingehambon, dans i Tyro-
len, mångårigt dansledarskap i Kalmar 
folkdanslag, Smålands distrikts dans- och 
musiksektion och en lång räcka välbesökta 
polskekurser i Väckelsång. Med undantag 
för jitterbugg tycks de båda ha prövat det 
mesta i dansväg, även squaredans och 
givetvis modern dans.

Det har varit en intressant läsning att 
följa detta dansande par och här och där 
hitta klipp ur Smålandsringen, bli påmind 
om Nordlek i Linköping, arbetet med 
Fornander-danserna och Svens tid i dans- 
och musiksektionen i distriktet.

✥✜✆☎✞✗✕✞✁★✚✍✍☎✑ ✔✓✞✆☛✎✍☛ ✆✓☛ ☞☎✆ ✍✎☛-
ra år innan dansglädjen infann sig igen. Den 
återvände till Sven på en pensionärsdans 
i Kalmar Folkets Park och därmed tycks 
cirkeln vara sluten mellan danspremiären i 
Västervik och parken i Kalmar.
✧✟☎✍ ✑✄✞✡✟☎✞ ✛✎ ✩☎✞✕ ✑✆✏✠✠☎✍ ✕✆✆ ✘✕✍ ✘✕✞

mera att berätta och att han kanske gör 
det i nästa bok. Det sägs att man kan kalla 
sig författare när man skrivit tre böcker. 
Efter denna lyckade debut är det bara att 
fortsätta. Lycka till!

Elisabet Johansson

✧✟☎✍ ✚✛✛☎✠✑✆✎✠ ✑✏✠✫☎✞ ☛✏✞✍✕ ✑✡✍ ✔✓✄✢✆☎✍

är inbunden, omfattar 120 sidor och kostar 
100 kr exkl eventuellt porto. Hör av dig till 
Sven på telefon 0480-108 19 eller skriv till 
appelstal.s@telia.com. 

✆✰✍✎✑✞✟ ✔✕✙ ✏✑☛ ✣☛✗ ✥✧✌✣☛ ✓✞✖✝✆ ✥✌✤✑☛✌ ★☛✌☛ ✞✟ ★☛✟✎✍✗ ✔✌✢✗☛ ✟✮✌

✖✞✙ ✗✮✎✎✞✌ ☛✙✙ ✎✮✌☛ ✞✙✙ ✟✯✙✙ ✏✙✞✗ ✞✎✎✞✌ ✞✟ ✙✤✌ ✍ ✞✟ ✖☛✟✏✦ ✩★✞✟ ✞☞☞✞✎✜

✏✙✢✎ ✍ ✒☛✎✓☛✌ ✪☛✌ ✏★☛✌✞✙✦
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FULLBOKAD KURS I SMÅLÄNDSKA DANSER

✲✍✍✕✍ ✲✍☛☎☛☎✞☞ ✤☎✫✟✡ ✓✂✘ ✱✬✞✕✍ ✚✍☞☎✞✑-
✑✓✍ ✌✂✄ ✔✬✞✫✕ ✡✍✑✆✞✒☎✞✕ ☞☎ ✑�✎✠✏✍☞✑✄✕

schottisarna, valserna, polskorna, eng-
elskorna och kadriljerna överlämnade vi 
oss i Emma Karlssons vård – eller möjligen 
våld. Skorna av, rulla ryggen, huvudet mot 
knäna, spreta och knip med tårna! Det 
knakade och pustades här och där, men 
vi riktigt kände hur ledvätskan rann till i 
knän och leder, nyttigt och nödvändigt och 
skonande för en dansare.
✲ ✠✕☛✓� ✆☎�✛✓ ✛✞✬✟✕☞☎ ✟✡ ✑✎ ✑✂✘✓✆✆✡✑

efter Jenny Danielssons beskrivning, Väva 
vadmal så som Fabian Karlsson i Väckel-
sång beskrivit den, Pojkarnas vals, beskri-
ven i både ord och bild av Carl Wiking i 
✦✞✎✄✑�✎✠✕ ✓✂✘ ✩☎✞✕ ✕✍☞✞✕ ✕✟ ☞☎ ☞✕✍✑☎✞

✑✓� ✆✓✠✄✕✆✑ ✕✟ ✔✠✕✍☞ ✕✍☞✞✕ ✲✍☛☎☛☎✞☞ ✓✂✘

Göran. Mellan danserna blev det tillfälle 
för Emma att ge sin syn på möjliga kore-
✓☛✞✕✌✑✄✕ ☛✞☎✛✛ ✜✬✞ ✕✆✆ ☛✬✞✕ ☞☎� ✑✂☎✍✡✑✄✆

tilltalande vid framförande för publik. 
Följsam musik hade vi av Sunnerbogil-
✠☎✆✑ ✳☎✞ ✚✍☞☎✞✑✑✓✍✝ ✸✕✍✑ ☎✓✞☞☛✞☎✍ ✓✂✘

Wolfgang Hühne.
Vi är mycket nöjda att ha fått tillfälle att 

lyfta fram de småländska danserna igen, 
kanske okända för en del. Ett stort arbete 
har gjorts att samla in uppgifterna och att 
tolka danser och musik. Det är ett arbete 
som är värt att föras vidare och ett gott 
✆✡✠✠✑✄✓✆✆ ✡ ☞✕✍✑✞☎✛☎✞✆✓✕✞☎✍✢ ✥✍ ✟✡☞☎✓✌✠�✝

Danser från Småland, gjordes 1998 i 
samarbete mellan Smålands musikarkiv 
och Samarbetsnämnden för folklig dans. 
Filmen har förts över till en DVD som 
innehåller 44 spår med en speltid av när-
�✕✞☎ ✆✟✎ ✆✡��✕✞✢✆☎✍ ✌✍✍✑ ✆✡✠✠ ✜✬✞✑✏✠✫✍✡✍☛

på Smålands musikarkiv i Växjö.
✦✒✞✑✠☎☞✕✞✍✕ ✌✂✄ ✜✞✎☛✕✍ ✟✕✞✜✬✞ ☞☎ ✆✓✠✄✕☞☎

☞✕✍✑☎✞✍✕ ✡✍✆☎ ✌✍✍✑ ✒✆☛✡✟✍✕ ✡ ✔✓✄✜✓✞�✢

Svaret var inte helt avvisande så förhopp-
ningvis kan vi se fram emot en sådan 
utgåva om ett par år.
Text och foto: Elisabet Johansson

Sunnerbogillet

�☛✬ ✖✞✙ ✎✯✭✑☛✖✞✏✁ ✩☛✙✏✟✍✟✗✞✟ ☞✢

✩✓✢✎✮✟✖✏✑☛ ✖☛✟✏✞✌ ✗✍✭✑ ✪✞✓

✪✕✏ ✖☛✟✏☛✌✞ ✍ ✩✓✢✎☛✟✖ ✕✭✪

☞✢ ✟✎☛✟✖✦ ✂✍✎✎ ✕✭✪ ✓✞✖ ✔✌✢✟

✩✑✧★✖✞ ✕✭✪✄☛✎✓✧ ✑✕✓ ✖☛✟✏☛✜

✌✞ ✕✭✪ ✏✍✏✙☛ ☛✟✓✮✎✟✍✟✗✏✖☛✗✞✟

✙✕☞☞☛✖✞ ★✍ ✎✍✏✙☛✟ ✓✞✖ ✖✞✟ ✏✞✠✜

✙✍✕✟✖✞ ✖✞✎✙☛✗☛✌✞✟✦ ☎✭✪ ✏✕✎✞✟

✏✑✞✟✬ ✏✕✓ ★☛✟✎✍✗✙ ☞✢ ☛☞✌✍✎✑✤✌✏

✍ ✞✣✤✟✗✥✯✬ ✖✞✟✟☛ ✎✧✌✖☛✗ ✖✞✟ ✄✠

☛☞✌✍✎✦

Golvade dansare gör tårullningar. 

Ingegerds och Görans instruktioner kompletterades med sceniska tillämpningtips av 
Emma. 
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Fredagen den 28 mars 2014 förbereddes 
dagens boksläpp i Hemlöjdens nya ”hem” 
i Gamla Domprostgården i Växjö av Mo-
nica Modig Rauden, Birgitta Blixt, Kristina 
Lenngren och Elisabet Johansson. Klockan 
två på eftermiddagen var både bokbordet 
och kaffebordet dukat på övre våningen på 
Smålands museum. En efter en droppade 
☛✏✑✆☎✞✍✕ ✡✍✮ ✜✬✞✜✕✆✆✕✞☎✝ ✜✓✆✓☛✞✕✜✝ ✞☎☞✕✄✆✬✞✝

formgivare, representanter för Kulturpar-
ken Småland och våra organisationer och 
pressen. Det blev en stunds trevligt mingel 
med bokutdelning, kompletterad med 
Kristinas hembakade kringlor.

Redan nästa morgon, klockan åtta den 
29 mars, träffades vi igen i Skatelövs för-
samlingshem. Där hälsade vi 30 deltagare 
från bl a hembygdsföreningar och folk-
danslag välkomna till endagsseminariet 
”Folkliga kläder och textila traditioner i 
södra Småland” med bokens innehåll 
✑✓� ✘✒✟✒☞✏�✍☎✢ ✚✞✔☎✆☎✆ �☎☞ ✔✓✄☎✍

presenterades, Birgitta Blixt berättade 
om folkliga kläder och traditionsbundna 
dräkter, Elisabet Johansson om dräktskick 

STÅTEN OCH NYTTAN HAR LANDAT
�✟✙✎✍✗✞✟ ✎✢✗ ✥✕✑✞✟ ✔✌☛✓✔✧✌ ✕✏✏✁ ✝✞ ✔✯✌☛ ☞☛✎✎☛✌✟☛ ✓✞✖ ★✢✌ ✥✕✑ ✆✩✙✢✙✞✟ ✕✭✪ ✟✯✙✙☛✟✦✆ ✪☛✖✞ ✟✯✏✏ ✎✞★✞✌✞✜

✌☛✙✏✦ �☛✗ ☛✟✙☛✌ ☛✙✙ ★✍ ✔✯✌☛ ✥✞✎✢✙✟☛ ✥✕✑✏✑☛☞☛✌✞ ✏✑✞✟ ✍ ✑☛☞☞ ✓✞✖ ✏✕✎✞✟ ✟✮✌ ★✍ ✎☛✏✙☛✖✞ ✥✍✎☛✌✟☛ ✔✤✎✎☛ ✓✞✖

✥✕✑✑☛✌✙✕✟✗✞✌✦ ✰✍✎✑✞✟ ✑✮✟✏✎☛ ☛✙✙ ✔✢ ✪✢✎✎☛ ✍ ✥✕✑✞✟✬ ✧☞☞✟☛ ☞✮✌✓☛✌✟☛✬ ✖✌☛ ✍✟ ✖✕✔✙✞✟ ☛★ ✙✌✯✭✑✏★✮✌✙☛ ✕✭✪

✔✮✌✗✬ ✑✮✟✟☛ ☞✢ ✥✍✎✖✞✌✟☛✁

i Sunnerbo och Gunilla Wallin visade hur 
Dädesjö hembygdsförenings textilsam-
ling dokumenterats. Som praktisk övning 
✟✡✑✕☞☎ ✚☛✍☎✆✕ ✥✞✠✕✍☞✑✑✓✍✝ ✁✫✒✍☛✔✁✘✓✠�✝

kvinnornas traditionella håruppsättning, 
så kallat uppvridet och lindat hår, ett bra 
underlag för kluten för den gifta kvinnan 
och prytt med diverse band av den ogifta. 

Birgitta arrangerade den utlovade utlott-
ning av fem böcker till dem som lämnat 
ekonomiskt bidrag via Crowdfunding. 
Först därefter fick deltagarna stilla sin 
✍✁✌✄☎✍✘☎✆ ✓✂✘ ✆✡✆✆✕ ✡ ✔✓✄☎✍✢ ✗☎☞✘✕✟☞✕

bokkartonger tömdes raskt på sitt innehåll. 
✗✎✍☛✕ ✔✠✏☞☞✞✕☞☎ ✩✡✆✡☛✆ ✜✬✞ ✕✆✆ ✄✕✍✑✄☎ ✘✡✆✆✕

en bild på plagg från den egna föreningens 
samlingar. 

Nu är redan ett stort antal böcker leve-
✞☎✞✕☞☎ ✒✆ ✬✟☎✞ ✧✟☎✞✡☛☎✝ ✏✟☎✍ ✆✡✠✠ ✂✧✚✢ ✤✡

tackar hjärtligt alla som bidragit och stöt-
tat oss i arbetet, ingen nämnd och ingen 
glömd, och önskar ”Ståten och nyttan” 
ett gott mottagande var helst den hamnar.

Dräktrådet i Kronobergs län

Elisabet Johansson 

Den nytryckta boken granskas av Birgitta 
Blixt, Monica Modig Rauden, Kristina 
Lenngren och Elisabet Johansson. 
Foto: Lars Lennblad

Anna Jonasson, Diö, fick sitt hår 
förlängt, lindat och uppvridet av Agneta 
Erlandsson, Ljungbyholm på seminarium 
i Skatelöv. I bakgrunden Monica Modig 
Rauden. 
Foto: Elisabet Johansson.
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✲ ✔✓✄☎✍ �✚✆✆ ✠☎☞✕ ✜✬✞☎✍✡✍☛✕✞✢ ✗✓☞☎✞✍✆

styrelsearbete – bortom tankefällan” är en 
av rubrikerna ”Skaka liv i era möten”. Där 
✑✄✞✡✟☎✞ �✕✍✮ �✚✆✆ ✠✏☛☛✕ ✍☎✞ ✆✡☞✝ ✞☎✑✒✞✑☎✞ ✓✂✘

kreativitet för att göra möten i allmänhet 
och årsmötet i synnerhet roligare, bättre 
och effektivare är en nyckel för att skapa 
en bra verksamhet.”

Tack, Östbogillets Folkdanslag” som 
stöttat styrelsen i Folkdansringen Småland-
Öland med just tid, resurser och kreativitet! 
Det blev en rolig, intressant, givande och 
inspirerande årsmötesdag och effektiva 
förhandlingar med tid för diskussion.

Några av Östbogillets alla musiker livade 
upp oss 60 ombud och deltagare redan vid 
kaffet i matsalen på Värnamo folkhögskola. 
Sune Månsson hälsade välkommen och 
✴✓✠✜ ✱✒✍✍✕✞✑✑✓✍ ✓✂✘ ✵✕✍✍☎ ✚✁☎✠✑✑✓✍

presenterade föreningens framgångsrika 
arbete med Dansen i skolan i samarbete 
med Kulturskolan. Leif  Severin berät-

tade till ett bildspel om somrarnas dans-
framträdanden för utländska turister på 
Toftaholms Herrgård mellan Värnamo 
och Ljungby.

Lage Pettersson, Östbogillet, valdes till 
mötesordförande och som sekreterare 
fungerade Marianne Gunnarsson och Eli-
sabet Johansson, Östbogillet respektive 
Sunnerbogillet. De stadgeenliga ärendena 
avverkades i rask 
takt, verksam-
hetsberättelse 
och ekonomisk 
berättelse god-
kändes liksom 
budget, baserad 
på Spelfot som 
papperstidning, 
och verksam-
he t sp l an  f ö r 
2014. Gunnar 
✚✍☞☎✞✑✑✓✍ ✓�-

I APLADALEN I VÄRNAMO …

✂ ☛★✏✎✤✙☛✖✞✏ ✢✌✏✓✧✙✞✙ ✓✞✖ ✄✕✎✑✖☛✟✏✌✍✟✗✞✟ ✩✓✢✎☛✟✖✜✟✎☛✟✖ ✖✞✟

✠✠ ✓☛✌✏ ✠✛✄☎✦ ✰☛✖ ✑✤✟✖✞ ★☛✌☛ ✓✞✌☛ ☞☛✏✏☛✟✖✞ ✮✟ ✞✟ ✗✕✖ ✑✕☞☞ ✑☛✔✜

✔✞ ✍ ✒☛✔✔✞✏✙✤✗☛✟ ✞✔✙✞✌ ✥✞✏✧✑✞✙ ☞✢ ✆✌✤✟✕✄☛✙✪✏✏✕✟ ✝✞✟✙✞✌ ✙★✮✌✏✧✜

★✞✌ ✗☛✙☛✟ ✖✮✌ ✆✕✖✍✎ ✩✞✞✟✏✏✕✟ ✕✭✪ ✞✟✟✜✝☛✙✌✍✟ ✝☛✓✥✞✌✗ ✗✤✍✖☛✖✞

✕✏✏ ✗✞✟✕✓ ✆✌✤✟✕✄☛✙✪✏✏✕✟✏ ✎✍★ ✕✭✪ ★✞✌✑✏☛✓✪✞✙✦

valdes som ordförande. Enda nyvalet 
som noterades var två representanter från 
✪✠✕✍☞✑ ✚✠✠�✓☛☎☞✕✍✑✕✞☎ ✡ ✟✕✠✔☎✞☎☞✍✡✍☛☎✍

– enligt turordning. De ämnen som dis-
kuterades mera ingående var medverkan 
i sommarens Korröfestival och Spelfot 
som papperstidning respektive nättid-
ning. Ett förslag om hedersmedlemskap 
blir kanhända en motion till kommande 
✎✞✑�✬✆☎✢☎✏✞ ✱✒✍✍✕✞ ✚✍☞☎✞✑✑✓✍ ✎✆☎✞✆✕☛✡✆

ordförandeklubban framförde han sitt tack 
till Östbogillet. Tjugotalet funktionärer och 
förtroendevalda tackades symboliskt med 
varsin strut karameller – med tanke på att vi 
befann oss i ”marknadsstaden” Värnamo.

Döderhultsvikgillet i Oskarshamn kom-
mer att stå för värdskapet 2015. Ny plats, 
nya upplevelser och för att citera boken 
✡☛☎✍ ✘✓✛✛✕✑ ✟✡ ✕✆✆ ☞☎✠✆✕☛✕✞✍✕ ✑✄✕ ✑✏☛✕✮ �✧✎

kul, idag har vi årsmöte!”
Elisabet Johansson

text och foto

Ovan: Gunnar Andersson, ordförande i 
Folkdansringen Småland-Öland.

Nedan: Entré till Apladalen i Värnamo.


















