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Söndagen den 12 mars hade Älvkarleby folkdansgille bjudit in till årets distriktsstämma. 

Vi var i Skutskärs gamla vackra ordenshus. Nytt för i år var att vi började med lunch och bjöds på 
varm soppa med hembakt bröd.  Undertiden vi njöt av god soppa fick vi även njuta av fin musik som 
spelades av Älvkarleby nyckelharpor. 
 
Mötet började med att vi tände ett ljus och hade tyst minut för våra vänner Ingemar Sund, Ströms-
bergs folkdansgille och spelman Ann Carlsson, Tensta folkdanslag som har lämnat oss under det 
gångna året. 
 
Årets stipendiater var: 
Inger Vik, Kulturföreningen Fyrisgillet för hennes fantastiska arbete med vävstugan. 
Sara Uppling Tensta Folkdanslag ungdomsledare med många nya idéer. 
Göran och Maj-Britt  Palmqvist, Österby folkdanslag  för att de alltid ställer upp och hjälper till där 
det behövs. 
Calle Hultbergs minnesfond delade ut stipendium till Sara Engman från Tensta Folkdanslag. 
 
Stämman avlöpte med lite diskussion, skratt och lite gymnastik. Beslöts bland annat att stämman all-
tid skall hålla söndagen efter Snörakan som alltid äger rum lördagen efter Vasaloppet som alltid går 
av stapeln första söndagen i mars.  
 
Efter stämman slut kom Christoffer Lundström från Kulturens och berättade om deras fördelar med 
att vara ansluten till Kulturens. 
 
Till kaffet höll Jalle Holmström föredrag och visade egna teckningar om Byss-Kalle. Till sin hjälp att 
föra Byss-Kalles musik vidare hade han spelmannen Tony Wikström. 
 
Det var en mycket trevlig dag och det är alltid roligt att träffa alla från vårt distrikt. 
Ett stort tack till Älvkarleby Folkdansgille för en mycket trevlig dag. 
 
Distriktsstyrelsen 
gm/ ordförande 
Maria Jansson 
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Höstupptakt 

 
Det blir höstupptakt även 2017 

 
28 september på Ringhem 

 
Program och tider kommer i nästa nummer, men boka in dagen. 

 
Anmälan skall göras till Ewa Fogelfors senast den 22 september via 

e-post.: ewa.fogelfors@hotmail.com 

 
 

Folkdräktsmarknad – för tionde gången 
 

För tionde gången har vi genomfört dräktmarknad i Vaksalasko-
lans matsal, en solig söndag i april. 
Programpunkten i år var om hur man sätter på huvudbonader till 
folkdräkter. 
Det var inte lika många inlämnade dräkter i år, men ovanligt 
mycket av det inlämnade materialet hittade nya ägare. 
Har du något i garderoben därhemma som du inte har behov av 
så får du en ny chans nästa år. 
Tack till alla flitiga händer och spelmän som gjorde dräktmark-
naden till ett trevligt arrangemang även i år. 
 

Dräktsektionen i Upplands distrikt 

mailto:ewa.fogelfors@hotmail.com
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 Mina Folkdansvänner 
 
Vem är du? Per-Olof Jansson 
 
Din förening? Österby folkdanslag 
  
Hur länge har du varit med? Sedan 1992 (1974 - 1982 Tensta fdl) 
  
Varför började du dansa? Gick en nybörjarkurs i gammaldans som 15-åring. Se-
dan följde en fortsättningskurs och då fick Rigmor Rönnblom mig att följa med 
till Tensta och sedan rullade det på. 
 
Skostorlek? 43 
  
Det bästa med midsommar? Dansuppvisning inför massor med folk som upp-
skattar oss. 
  
Favoritdans? Arils Mazurka 
  
Det bästa med din förening? Gemenskapen och samarbetet av alla. Samt våra 
motton: 1 Ha roligt, 2 Att dansa, 3 Att det vi dansar liknar det vi dansar. 
  
Vad har du för dräkt? Häverö 
  
Dold talang? Brunsås 
  
Vad gör du när du inte dansar? Föreningsliv, jakt och skytte  
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Upplandsschottisen 2017 

 
Vi fortsätter även i år med att ha tävlingen på dansbanan i Ängby 

Park. 
 

Det går bra att anmäla sig redan nu. Blankett med mera hittar ni på 
vår nya hemsida.  

Kolla gärna även på Facebooksidan. 
Tack Åsa för det jobbet. 

 
Vill du inte dansa så finns det plats för att göra en insats som funkt-

ionär under dagen. 
 

Hör av dig till Staffan Dackman, 0766-146469 eller e-post 
a.s.dackman@telia.com. 

 

mailto:a.s.dackman@telia.com.
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Philochoros hälsar alla dansare och 

spelmän välkomna till sommarens dans-
kvällar i Stadsträdgården, Uppsala. 

 
 
Danspaviljongen i Stadsträdgården, Uppsala kommer att bokas 

vid flera tillfällen i sommar. 
 

 
Foto: Pontus Adefjord 

Preliminärt blir det: 
3 kvällar i juni 

och 
3 kvällar i augusti 

Se www.philochoros .se för aktuell information 
Ta gärna med picknick, det finns gott om gräsytor och bord run-

tom danspaviljongen.  
 

OBS! Då danspaviljongen saknar tak måste vi tyvärr ställa in 
dansen vid regn. 

 
Frågor besvaras av Lisa Björkengren 

ordf@philochoros.studorg.uu.se  
 

mailto:ordf@philochoros.studorg.uu.se
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 Stipendiatutbildning  
Bli framtiden!  

 
Vart är vår organisation på väg? Nu söker vi er ungdomar som vill vara med 
och påverka Folkdansringen i en framtid. Under utbildningen tittar vi på hur 
Folkdansringen fungerar idag och hur vi tycker att vår organisation ska fun-
gera i framtiden. Du får också möjlighet att träffa nya vänner, dansa/spela 
och fundera på hur det går att påverka vår organisation.  
 
När du har gått en stipendiatutbildning i Folkdansringens regi har du förtur 
på platserna till Nordring som är ett ungdomsläger tillsammans med de Nor-
diska länderna. Till detta läger har vi möjlighet att skicka endast fyra ungdo-
mar från Sverige.  
 
Stipendiatutbildningen innehåller två fysiska träffar, en i november och en i 
februari. Där emellan sker en träff via Skype. Utbildningen avslutas i 
Sundsvall i samband med Riksstämman 2018. Inbjudan går ut till alla ung-
domar mellan 15-25 år som är medlemmar i Folkdansringen.  
Var med och tänk för framtiden!  
 
Låter detta intressant tala med din förening och anmäl intresse till distriktet 
som även hjälper till med del av kostnaden som är 3500:- per person. 

 
Kurs/studiecirkel i sociala medier 

 
Den genomförs i samarbete med Kulturens och omfattar 12 studietimmar 
om 45 minuter. Vi planerar att ha 3 träffar under hösten med egna studier 

där emellan. 
 

Den riktar sig till dig som vill lära sig de grundläggande funktionerna om 
sociala medier och sedan kunna använda det i sin förening. 

 
Vi träffas första gången den  

14 september på Ringhem klockan 19.00 
 

Anmälan görs till Staffan Dackman 
0766-146469 eller a.s.dackman@telia.com. 

Välkommen 

Distriktsinfo Nr 2, 2017 
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BLOMSTERSPIRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kurs i Blomsterspira tillverkning 
 

Söndagen den 10 september kl. 10:00-13:00 
 

Plats 
Knarrbacken Kalmarleden Bålsta 

 
Kursagift 50:- / deltagare 

I avgiften ingår material o fika 
 

Anmälan senast söndagen den 3 september 
 

Åke Fredriksson tel. 070-2228875 
fredriksson.ake@gmail.com 

 
Anna Hellström 
Christer Östblom 

 

mailto:fredriksson.ake@gmail.com
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 Folkdansringens Barn- och ungdomssektionen och BUS Göteborg bjuder in till 

 
 Är du mellan 7 och 13 år och tycker om 
att dansa?  
Kom och var med på vårt riks-läger i Gö-
teborg!  
Vi ska dansa, pyssla, leka, äta, mysa och 
träffa gamla och nya kompisar.  
 
Tag med  
Sovsäck  
Liggunderlag (till golvlogi)  
Ficklampa  
Gosedjur  
Pyjamas  
Toalettsaker  
Kläder efter väder  
Mugg  

 
 Datum 20 -22 oktober 2017  
 
Start Fredag kl 18:00  
Slut Söndag kl:13.00 med lunch  
 
Plats Gräfsnäsgården,  
Landskapsstuguvägen 2 i Göteborg  
 
Anmälan 2017-09-24  
 
Kostnad 350 kr/pers  
 
Boende Golvlogi i Gräfsnäsgården  
 
Information bu@folkdansringen.se  
Kursansvarig Ylva Ewaldz  

 
Tillfällen att träffas under sommaren. 

 
Vi uppmanar er i föreningarna i Uppland att åka och träffa andra. 

 
Disagården 28 juni, 5 ,12, 19, 26 juli 

 
Danspaviljonen: 3 gånger i juni och 3 gånger i augusti 

 
Spelmanstämman i Vendel 22 juli 

 
Uppladsschottisen 12 augusti 

 
Hälsingehambo 8 juli 

 
Disastämman på Disagården 28 maj 

 
Nyckelharpsstämman i Österbybruk 17-18 juni 
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Ny Hemsida 
Vi skall göra en ny hemsida till distriktet. 

Då önskar vi få bilder som visar verksamheten ute bland föreningarna. 
Skicka till: 

Webmaster: uppland@folkdansringen.se 

mailto:bu@folkdansringen.se
mailto:uppland@folkdansringen.se
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10—15 juli 2018 

 
NORDLEKS sommarläger 

7—9 juli 2018 
 
 

 
ARRANGÖRER 

 
Folkdansringen Dalarna 

Gästrikslands Folkdansring 
Folkdansringen Hälsingland 
Folkdansringen i Uppland 

Värmländska Folkdansringen 
Folkdansringen Västmanland 
Folkdansringen i Örebro län 

 
Distrikt inom Svenska Folkdansringen 
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Datum  Aktivitet Plats 

8 April Hamboträning med Camilla o Magnus Uppsala 
? Juni Danskväll i Danspaviljongen 3 ggr Uppsala 

5, 12 
19, 26 

Juli Danskväll på Disagården Uppsala 

8 Juli HälsingeHambon Hälsingland 

12 Aug Upplandsschottis Knivsta 

14 Aug Inlämning till Infoblad nr 3  

19 Aug Utgivning Infoblad nr 3  

14 Sept Start Sociala medier Ringhem 

    

28 Sept Höstuptakt Ringhem 

? Aug Danskväll i Danspaviljongen, 3 ggr Uppsala 

28 Juni Danskväll på Disagården Uppsala 

KALENDARIUM 

Material till nästa nummer av Distriktsinfo skickar du till:  
 
 Staffan Dackman 
 Koralvägen 8   eller helst till  
746 96 Skokloster E-post: uppland@folkdansringen.se 

Nästa nummer kommer ut den 19 augusti, sista inlämningsdag den 
14 augusti. 

mailto:uppland@folkdansringen.se

