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INFORMATION TILL MEDLEMMAR NÄR OCH FJÄRRAN 

 
 

Nationaldagen 
Nationaldagsfirande börjar nu att bli en tradition som en officiell helgdag och med lite extra firande. 

Som i fjol så gick vi från museet till Hamntorget/Arkentrappan. Anneli och Dan var fanbärare framför det långa 

följet. Jag uppskattar det till ca 200 m långt med 2 – 3 personer i bredd. Vi hade polisbevakning på båda sidorna, 

fast det var nog mest för skolministern. Väl framme vid Arkentrappan så vidtog ett ca 1 timmes långt firande med 

musik, sång, några tal osv. Det var säkert upp emot 1500 personer som firade nationaldagen.  

Vi var 8 par dansare med 5 spelmän som dansade och spelade på Arkentrappan. Vårt bidrag blev 2 folkdanser.  

Dessutom dansade Maria och Lillemor ensamma en skånsk mazurka. Jag tycker att vi hade ett bra uppträdande.  

 

Midsommaruppvisning 

Det blir ett traditionsenligt midsommarprogram, 

med uppträdande på 6 olika platser. I år så blir vi 

10 par dansare. Förutom Själevad och Arnäs 

hembygdsgård så kommer vi att uppträda på 4 

äldreboenden. 

 

    Gammeldanskurs. 
 

För att försöka få fler medlemmar, så planerar vi att 

starta en gammeldanskurs till hösten. Veckodag och 

kurslängd är inte bestämt. Har ni idéer så hör gärna av 

er till mig eller dansledarna. 

 

  Pajalaresa 

Vi blir 28 st som reser till Pajala.  

Avresa den 5 juli kl 10:00 från Scandic. 
Hemkomst den 10 juli. Vi kommer att dansa på 

marknaden i Pajala och något fler ställe. 

Tag med eget sänglinne och fika under bussresan. 

Vi äter lunch i Byske. Mer info blir det på bussen. 

 

 

 

Höstresa 
 

Planering för en höstresa till fjällen pågår. Datum för 

resan är helgen 8 – 10 september. Exakt vart resan går 

är i skrivande stund ej klart, men alternativen är till 

Klimpfjäll eller Saxnäs. Intresserade kan anmäla sig 

till Karin N. 

  

 

Trevlig Sommar! 
Höstterminen börjar Tisdagen den 5 sept, 19:00 på Gnistan. 

Alla dansare och spelmän är varmt välkomna. 

 

 


