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Blodomloppet 2017.
Ett gäng från föreningen har varit på en annan typ av friskvård.
Dans är friskvård och det här var promenad eller löpning.
Vi var 21 st. som deltog i blodomloppet 12 september. Det arrangeras på flera orter i
landet för att värva blodgivare.
Två sprang och resten tog en snabb promenad.
Det hade varit lite hot om dåligt väder men när loppet gick så var det uppehåll och en
behaglig temperatur.
Det var Solveig Öberg som peppade oss och som organiserade det inom föreningen.
Själva loppet var också välorganiserat.
Vi samlade ”ihop” oss före start vid skidstadion.
Vi sprang/gick vår sträcka. Det var en vatten paus på vägen. Spåret på 5 km gick ”över”
Litsvägen ner genom gamla I 5-skogen.
I mål fick vi en banan och en ”Guld”- Medalj.
Vi blev också tilldelade kassar med ”pick-nick”.
Vi tog våra kassar och for till Tiljan och åt. Det var väl tilltaget med mat. Potatissallad,
skinka, grönsallad, bröd, ost, mineralvatten, äpple och en godbit.
Vi hade en trivsam måltid tillsammans.
Det fina var att det ”öppnade” dörren mellan tisdag, onsdag och torsdags – dansarna.
Tack för en trivsam kväll.
Tack Solveig, Ernst och ÖFG som sponsrade oss till stor del.
Skrivet av:
Kristina Kumlin

12 september 2017
Ikväll var vi 21 medlemmar som gick respektive sprang motionsloppet, Blodomloppet, här i
Östersund. Det blev 4 st 5-mannalag samt en singel. Perfekt väder så inga regnställ skymde gillets
reklam som fanns på ryggen på oss från gillet. Efter den ca 1 timmes promenad så åkte vi till Tiljan
och inmundiga den picknick-mat som alla lag fick av arrangörerna. Inte så märkvärdig mat men det
smakade bra efter promenaden. Gillet subventionerade
deltagandet. /Ernst

Höstresenärerna hamnade hos harmoniska Härjedalingar, härlig höstutflykt!
Hemska höststormar, hiskelig honungsbrist hotar! Hemmakvällarna hägrar!
Handlingskraftig hängiven höstredaktion hoppas härmed ha höjt humöret
höggradigt hos halvdeppiga Heimnyttläsare!
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Ordförar´n har ordet
Sommaren, vart tog den vägen. Har vi haft någon? Jag kan inte minnas att det varit någon hel
vecka med sommartemperatur, utan det har varit enstaka dagar, utspridda under den tid som det
skulle varit sommar. Hoppas att hösten blir fin i stället, och min ”väderspådom” säger att det blir
ingen kvarliggande snö före jul. Nog om vädret.
Sommarens uppvisningar gick riktigt bra, så ni dansare som var med ska känna er stolta och
duktiga.
- Nationaldagen, stora scenen på Jamtli, med spelman Anders Wedlund.
- Dagen före midsommarafton, Kv Ljungen, äldreboendet vid Blå Center, tyvärr inomhus, p g a lite
för kyligt ute, för de boende. Att sitta ute och titta på oss och sen fika i det svaga sommarvädret var
inte att tänka på.
- Midsommarafton, på Jamtli.
- Sen Stocketitt på Frösön och sist i
- Kyrkås vid hembygdsgården och g:a kyrkan.
Hyggligt väder hela dagen. Tiljans spelmän spelande till dessa midsommaruppvisningar. De
spelade dessutom, en timme på Jamtli, kl 11.30-12.30, innan det var dags för fika för oss spelmän
och dansare, därefter blev det uppvisningar enligt ovan.
Midsommaraftonskvällen samlades vi som vanligt, alla som varit med under dagen, + ett antal
ytterligare. Samma lokal som ifjol, samlingslokalen på kolonilott-området bortom Växtvaruhuset.
Kul med dessa midsommarträffar. Med de aktiviteter som vi har där så går kvällen alldeles för fort.
Inför höststarten så hade vi den traditionella städkvällen på Tiljan. Vi var 16 ”medlemmar/städare”,
som fejade, så Tiljan blev fräsch inför alla dansaktiviteter.
Höstterminen har startat med två olika aktiviteter innan ordinarie kvällsdanserna började. Först var
det bussresan till Funäsdalen, lördag 9/9, med 35 deltagare, och några dagar senare
motionsloppet Blodomloppet, 12/9, med 21 deltagare från gillet, av de över 1100 deltagarna totalt.
Mer om dessa aktiviteter på annan plats i detta nummer.
Första dansonsdagen, 13/9, var vi fler än vanligt, under den senaste tiden. 13 kav + 12 damer + 8
spelmän, och ändå så saknades några som brukar vara aktiva. Skitkul, om man får säga så.
Ha de….

Ernst

med klubban

_____________________________________________________________________________________________________

Det var några smågrabbar som snackade om sina mammor. Den förste sa: - ”Min mamma har så stor mun att hon kan
stoppa in en hel apelsin och när hon stängt munnen så kan man inte se apelsinen”. Den andra sa: - ”Min mamma har så
stor mun att hon kan stoppa in en hel banan så den inte syns när hon stänger munnen”. Den tredje sa: - ”Jag hörde min
mamma sa till pappa i sovrummet,- Om du släcker lampan så ska jag ta den i munnen. Å det är en stor lampa”.
-------En blondin kommer in på ett bankkontor i Stockholms City och ber att få ett lån. Hon säger att hon ska åka till Asien i
affärer i två veckor och behöver låna 5 000 kronor. Banktjänstemannen säger att han behöver någon slags säkerhet för
lånet så tjejen lämnar över nycklarna till en ny Rolls Royce som står parkerad på gatan utanför banken.
Detta fungerar bra, banken accepterar bilen som säkerhet för lånet. Banktjänstemannen och de andra på banken får sig
alla ett gott skratt åt en tjej som använder en 800 000 kronors Rolls som säkerhet för ett lån på 5 000 kronor.
Han kör sedan ner Rollsen, i bankens garage, och parkerar den där. Två veckor senare kommer hon igen, betalar
tillbaka de 5 000 kr plus ränta 31.50. Banktjänstemannen säger då till henne:
- "Vi är mycket glada att Ni ville låna hos oss, men vi är en smula förbryllade. När Ni var borta kollade vi upp Er och
upptäckte att Ni är multimiljonär. Det som förbryllar oss är att Ni behövde låna 5 000 kronor.”
Hon svarar: - "Var annars, i Stockholm, kan jag parkera min bil i två veckor för bara 31.50???"
-------Lille Karl-Johan är i affären och ber att få köpa ett paket Tampax.
- Det var ju snällt av dig att gå och handla till din mamma, säger biträdet.
- Det är inte till mamma säger Karl-Johan.
- Till din syster då?
- Nej, det är till mig själv, för det stod i en annons att om man använder Tampax,
så kan man både simma och spela tennis.
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Visa om en välkänd och kär folkdansarvän
I förra numret av Heimnytt hade jag med det tal, som jag höll till Olle Edlund, när han
fyllde 60 år. Jag antydde också att jag skulle återkomma i nästa nummer av Heimnytt
och skriva om en annan, för de flesta av er, välkänd profil.
Turen har nu kommit till min gamle vän Göran Wikberg, i folkdanskretsar även känd som
den knypplande polisen, en man som genom att bjuda på sig själv verkligen gör det lätt
och inspirerande att skriva raljerande nidvisor om. Den här visan om Göran framförde
jag på hans hustru Ingrids 50-årsfest. Melodi: Balladen om den kaxiga myran. Text. Åke
1.
Om en snut jag ska berätta
han är stilig, han är grann
han för Ingrid är den rätta
denne underbare man.
Men att skryta något mera
ser jag inte som min lott
jag vill hellre nu raljera
//:om när sej han har gjort bort://

4.
Golvets tiljor ju beträdes
ingen föra kan som han.
snabba låtar han ej rädes,
han är golvets Don Juan.
Men i Norge var han galen,
tappa piken i en sving
och hon plöjde genom salen,
//:så i huvet hon blev ding://

2.
När han fiskar brukar Göran
alla medel som han har.
Ånnsjöns rödingar då stör han
med de grejer han har kvar.
Men det lumpnaste av alla
var när Göran slängde ned
Yuppinallen för att kalla
//:rödingarna på besked://

5.
Om sin vackra fäbodstuga
snackar Göran vitt och brett,
men det finns väl knappt en fluga,
som den fäboden har sett.
Vi av spänning hålles fången,
får vi aldrig komma dit?
men det är som denna sången,
//:kanske bara diktad skit://

3.
Som en skållad råtta far han
fram på skidor med bravur.
SM-tecken flera har han,
ingen vet väl riktigt hur
Men på tolkning var han skitklen
styrde ned i jättelok.
medan lappen stod och hånflen
//:fylldes vatten i hans brok://

6.
Golfintresset Göran delar
med familjen, det är kul.
Men jag tror nog, när han spelar
blir det säkert bara strul.
För med max i handikappen
ej nån Parnevik man är.
Håll dej du till böteslappen
//:för en säker karriär://
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7.
Som polis Du fått agera
på Din fritid med ibland
Norska bröder retirera,
när dom kännt Din hårda hand.
Innan dess dom slagit sönder
allt som fanns i huset löst.
Göran stoppa dessa Trönder
//:uti sängen skoningslöst://

10.
Som pralin med punsch i glasen,
så trivs Göran allra bäst.
Då han blir så lätt i gasen
och han gnäggar som en häst.
Uti kortspel är han fena
på att spela vänner black,
men vi är ej så gemena,
//:att vi skyller på hans snack://

8.
Men i Grekland fick jag klara
mej ur knipan utan stöd,
fast Du lovat att försvara
med batong mej ur all nöd.
I det hus dit dom mej lura
Din batong nog vart okey,
för i varje hörn det lura
//:någon otäck glädjetjej://

11.
Många mil har Göran trampat
hem från glada vänners lag.
men en gång när grogg han svampat
blev hans kropp så jättesvag.
När han cykla hem på natten
cykeljäveln gick omkull,
kroppen hamna i rabatten
//:vild och galen, styrstångsfull://

9.
I vår blaska stod det skrivet
om en knypplande polis
och ett foto, det var givet,
fick han med på något vis
Men på kursen fanns blott tjejer
och vår Göran han är skarp,
så han fixa andra grejer
//:säkerligen än en varp://

12.
Nu jag slutar denna sången
om min kompis hur han är,
glad och livad, ingen vrång en,
sån är Ingrid Wikbergs" kaer".
Nu så har jag slutat svamla,
Jag är tacksam att Du finns.
När Du sen på hemmet hamna
//:hälsar jag nog på och minns://

Manusstopp 23
November

Åke N.
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Danskväll på Tiljan
Lokala spelgrupper med bl a Wedlunds wenner
spelar till gammaldans
Tid: 18 november kl 19-22.30 med fikapaus.
Inträde: 100 kr inklusive fika.
Hjärtligt välkomna!
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1. advent 2017

VÄLKOMNA TILL

LUGNVIKS KYRKA
den 3/12 kl 11.00
på adventsmässa med tillhörande
kyrkkaffe
Samling för samåkning på
Travparkeringen kl 10.00
Anmälan senast 29/11 –
anmälningslista på Tiljan el till
Hasse/070-670 0766
Audfrid/070-683 9770
-7-

Utflykt den 21 Maj 2017-05-21
Det var en jättetrevlig utflykt vi fick vara med på. Vädrets makter var helt på vår sida, inget självklart
den här våren.
Vi fick vara med om mycket trevligt och Christer Wall var en strålande berättare. Det som
imponerade allra mest på mig var stavkyrkan och det som toppade var de snidade figurerna. Christer
berättade att de (Han, Gösta och Göte) fått kulturpris för stavkyrkan. Priset bestod i att två personer
skulle få lära sig tälja träfigurer till kyrkan i två dagar. Då de var tre som hjälpts åt att bygga kyrkan
ville de få vara med alla tre och det godkändes. Christer ritade figurerna och sände till experten som
skulle lära dem att snida. När den personen fick skisserna hörde han av sig till de tre byggarna och sa
”Oj, ska de vara så här stora, så räcker inte två dagar”. Resultatet blev att alla tre fick åka och lära sig
snida i en hel vecka. Figurerna är snidade i lindträ och sitter nu i stavkyrkan. Till höger sitter den
heliga Birgitta, till vänster Olav den helige och i mitten ärkeängeln Gabriel. Alla tre väldigt vackert
snidade. Mycket imponerande.
Sonia

Manusstopp 23
November
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HEMLIG RESA ---SPÄNNANDE
Samling på travparkeringen den 21 maj 2017. Ingen buss denna gång så vi som vågade
satsa dagen på hemligheter fördelades i tillgängliga bilar. Frågorna var många men
aktivitetspersonerna yppade inget.
Inger Mårtensdotter skriver så här: ”En fantastisk dag rakt igenom! Efter en vandring efter
pilgrimsleden knappt 2 km, kom vi fram till Pilgrimskällan vid Lungrebodarna, där vi
trakterades med kaffe och tunnbrödsstutar (japp vi fick 2 var!) Christer Wall berättade om
platsen från 1000-talet och framåt. När han kom till 1700-talet, fick jag en överraskning, det
visade sig nämligen att bodarna blivit inspekterade då, av min morfars farfars farfar,
länsman Magnus Niure (1726-1794) från Klösa i Lit.”
Marianne fyller på med följande:
Därefter gick resan till Stavkyrkan i Lillsjöhögen. Tre entusiastiska herrar har drivit projektet
med byggandet av kyrkan. En av herrarna visade oss runt och han var ordentligt påläst om
hur det var innan kristendomen kom. Kyrkan är inte stor men är fylld av en fantastisk finish
på allt träarbeten, från skulpturer till enkla träplugg. Stavkyrkan är privatägd eftersom de då
är friare att välja t ex vilka musikgrupper man skall låta uppträda där. Stavkyrkan är absolut
värt att besöka och jag skulle gärna åka dit på något musikevenemang.
HÖSTRESA
Årets höstresa gick till Funäsdalen och huvudmålet var Fjällmuséet.
Ann-Britt ger oss följande reseberättelse: Den 9 september 2017 samlas vi på
Travparkeringen. 20-30 nyvakna personer kliver in i en stor vit buss, klockan visar 7.30 och
nu är vi på väg. Vädret är lite småruggigt men vi har det bra i bussen. Första stoppet är fikat i
Hedeviken. Lunch och studiebesök på Fjällmuséet i Funäsdalen. Mycket bra guidning och
spännande berättelser om männen bakom skapandet av muséet. Hemresan går över
Flatruet med fantastiska fjäll i bakgrunden. Ett flertal renar syns. Duggregnet gör att bara ett
fåtal kliver ur bussen vid ett kort uppehåll uppe på platån. Stämningen i bussen är på topp, vi
sjunger samt utmanas i en tipsrunda. Sista stoppet är i Ljungdalen där vi besöker deras
mycket fina hemslöjdsaffär samt äter goda våfflor på hembygdsgården.
TACK HÄRLIGA HÄRJEDALEN och Audfrid, Hasse och Staffan.
Tord och Christina förmedlar sin upplevelse av resan: JÄTTETACK för en fin dag i trevligt
sällskap! Roliga stunder på bussen, mycket att se under bussresan. Goda stopp och mycket
information. Fjällmuséet i Funäsdalen växer, guidad tur vatur vi fick! Superbra dag, gott om
goda tilltugg hela dagen. Tack Audfrid och Hasse.
Ernst skriver följande om höstresan: Folkdansgillets höstutflykt, en busstur till Funäsdalen
genomfördes den 9 sept. Vi hann se en massa hemslöjd och en massa gamla prylar. Vi hann
fika i Hedeviken, äta i Funäsdalen i samband med besök och guidning i muséet och fika igen
på hemvägen, efter att vi passerat Flatruet. Vi fick kontinuerligt lite information om olika
platser som vi passerade. Den här resan visade att det finns mycket mera att besöka och se,
så jag hoppas att det blir en tur till så småningom. Kanske samma rutt men med stopp vid
andra sevärdheter och med lite torrare väder. Gillet subventionerade delar av resan.

-9-

En spontan-ställd fråga vid fikat på Tiljan om ÖFG-medlemmars idéer/förslag till
Aktivitetskommittén om utflykter/aktiviteter resulterade i följande spontana svar:
1. Vårpromenad (skidor?)
Cykeltur (höst)
2. Vårutflykt fiske el fågelskåda
Höst plocka bär
3. Vår – orkidévandring el cykeltur till Fröjas trädgård m/fika
Höst – bussresa el åka båt (Thommé) till Verkön
4. Studiebesök i Flygledartornet Frösön (innan det försvinner)
Huså gruva
5. Vår-tur: Vackermyren alt utfärd till något naturreservat t.ex. Vålådalen m/Nulltjärn
På hösten något liknande Enaforsholm
6. Jag vill ha en lagom vandring – övernattning/god mat …. (Som Enafors)
Kanske gemensam tur någonstans i Norge
7. Vårutflykt: En dagspromenad till intressant mål m/div aktiviteter
1 el 2 dagars längre utflykt med intressanta studiebesök etc
8. Vår: Tulpanodlingen i Backsjön och/eller Mannaminne
Höst: Fjälltur 1-2 dgr i september
9. Vår: Höga kusten (Höglekardalen?)
Höst: Storsjön runt m/Hoverbergsgrottan alt Kallsedet
10. Bussresa Härjedalen m/myskoxar, museum mm
Resa m/övernattning någonstans i fjällvärlden med fjällvandring och god mat
11. Jag tycker att folkdanslag skulle komma ner till Australien och visa dans i Melbourne Svenska kyrka,
Sydney Svensk Club och Brisbane Svensk Club men där finns också en Skandinavisk Club i Adelaide.
12. Myskox-hägnet i Tännäs
13. Vårutflykt till Tysjöarna
14. Folkrace på banan i Bringåsen, korv mm
15. Våraktivitet: Minigolf. Annan aktivitet: Resa till Hemsö
16. Gökotta vid Tysjöarna alt Vallbo m/kort vandring
Arvesunds museum, Verkötur m/Thomé, Arådalen m/vandring o middag
TACK för alla idéer/förslag – Aktivitetskommittén ”blandar och ger”!!
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Här kommer en sen sammanfattning av dansledarträffen.
Några förslag som lades fram var bland annat.
Dansledarna ska träffas 2 gånger per år.
Nästa träff blir 20180218.
Möjligheten att bjuda in kända spelmän för att locka besökare som får upp ögonen för att Tiljan
finns. Om unga spelemän kommer till Tiljan kan de få med sig sina vänner.
Samarbetet mellan gammaldansen, folkdansen och polskorna behöver bli bättre. Det är fullt på
danskursen tisdagar så det är mycket vunnet om fler därifrån även kommer de andra dagarna. Om
några danser från folkdansen respektive polskerna lärs ut på tisdagarna så är det enklare för
deltagarna att börja komma andra dagar.
Folkdansgillet behöver synas mer i media. media är dåliga på att bevaka dans.Det spelas även för lite
folkdansmusik i radion.
Alla hjälpdansare som ställer upp på tisdagar ska bjudas på fika vid något tillfälle för att visa på den
betydelse de har.
Det är för dålig uppslutning kring Polskemärkes uppdansninganra. Det är ett gyllene tilfälle för fler
från ÖFG att gå och titta på bra dans. En orsak kan vara att eventet ofta krockat med Storsjöyran.
Det diskutyerades även hur det ser ut i övrigt för gammaldansen i Östersund. Stocketitt har lyckats
dra folk vid vissa tillfällen. Det går inte så bra för de som håller till i Tingshuset.
= David =
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Avsändare:
ÖSTERSUNDS FOLKDANSGILLE
Krondikesvägen 95 D
831 60 Östersund

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING:
Vid definitiv eftersändning återsändes
Försändelsen med nya adressen på
Baksidan ( ej på adressidan).

FÖRENINGSBREV

O.B.S
Meddela redaktionen om
Du flyttar eller gör
andra förändringar som
påverkar adressregistret.

PORTO

____________________________________________

ADRESS

ÖSTERSUNDS FOLKDANSGILLE
Östersunds folkdansgille bildades 1954 och är medlem i Svenska Folkdansringen
Varje vecka under säsongen erbjuder vi gammaldans, folkdans och polskor/bygdedanser samt
sångkvällar. Vi vill också öka intresset för svensk bygdekultur genom hantverk, folkdräkter, sång
och musik. Verksamheten bedrivs i vår lokal Tiljan.
Vårt folkdanslag ger uppvisningar när så önskas. På midsommarafton har vi uppvisningar på ett
flertal platser.
För våra medlemmar arrangerar vi resor inom och utom landet, danskvällar och fester samt olika
utflykter inom närområdet, allt för att främja sammanhållningen och gott kamratskap.

MONICAS GODA PAJ
150g smör, smältes
Blanda i:
1 dl strösocker
3 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
Tryck ut degen i pajformen – fyll med bär, äpplen eller rabarber
Spara lite deg till dekoration
Strö ½ dl strösocker över kakan.
Grädda i 200 grader, ca 20 min.

