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Medlemskontakten i  

Kulturella Föreningen Örebro 



Äggsexan den  
5 april 2023 

 

 
Det är Dymmelonsdag och som traditionen 
bjuder skall medlemmarna i Kulturella 
föreningen fira Äggsexa. Så även i år 
naturligtvis! 

 
28  medlemmar  bokade  sig  kring  de  två 
långborden som stod dukade i 
samlingssalen  i  Rostahemmet.  Små, fina 
”Tête-a-Tête” stod  på borden flankerade 
med dito påskkycklingar. 
På  ett  bord  mellan  långborden  stod  maten 
och väntade. Fyra stycken Janssons 
frestelser, kokta ägg, ägghalvor  med räkor 
eller  kaviar  på,  kavring  och  hårt  bröd och 
ost.  Den  varma  maten  doftade  förföriskt 
gott.  
Inga  och  Synnöve  hälsade  alla  välkomna 
och bjöd oss att sitta ner. 

Snabbt blev det fullt kring bordet där maten 
stod. Maten smakade förträffligt gott. 
Efter en stunds ätande och pratande så 
tyckte Anders  att det var dags  för allsång. 
Han  och  Kerstin  Friman  tog  täten  och  vi 
sjöng några påsksånger.  

Anders uppmanade oss att ta mer mat då det 
fanns mycket kvar i skålar och på fat. 
Som vanligt kunde man gissa vikten på tre 
påskägg.  Det  är  otroligt  vad  nära  de  som 
vann var. Det skilde bara några gram! 
Anders  Gert,  Per-Erik  Eliasson  och  Lars 
Ekström vann var sitt ägg. 
När  alla  var  mätta  och  nöjda  så  sköt  vi 
undan  borden  för  nu  skulle  vi  dansa  en 
stund! Jan-Anders spelade för oss. 

Vi börjande med en Polonaise som vanligt. 
Lars  var dansledare och ledde  oss i  de 
relativt enkla danserna. 

Borden återställdes för nu  vankades  det 
kaffe med kaka och tårta! 
Tårtan bjöd Sol-Britt på i och med att hon 
har fyllt 70 år för kort tid sedan. 
Vi sjöng ytterligare en sång. 
Sedan  samlades  alla  i  en  kamratring  och 
sjöng  ”Vem  kan  segla  för  utan  vind”.  Vi 
önskade varandra en riktigt Glad Påsk och 
tackade för i kväll.  
Visst är det skönt med traditioner. Alla vet 
vad som komma skall. Det känns 
hemtrevligt och vant. Vi fick ett par sköna 
timmar tillsammans.  
 
Text och bilder  
Per Jacobson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport från 
styrelsemötet 17 

april 2023 
 

När alla var samlade kring 
det stora bordet i vår lokal 
så hälsade ordförande 
Synnöve oss välkomna till 
första mötet efter 
årsmötet. Ewa-Lena 
Eliasson fick ett särskilt 
välkomnande i sin nya roll 
som Vice ordförande i 
föreningen. 
Föregående protokoll 
godkändes och lades  till 
handlingarna. 
 
Kassör  Lars  Ekström  får 
ordet och kan informera 
om bidragen från 
Kulturens. Att få 
ersättning för våra 
studiecirklar har ju inte 
varit några problem, 
däremot ersättning för 
danslokalen har stött på 
patrull. Lars har dock 
ordnat med detta. I och 
med att danslokalen är en 
förutsättning för våra 
dansuppvisningar så 
kommer vi att få ersättning 
för lokalen fortsätt-
ningsvis. Lars måste dock 
skicka  in  en  inbjudan  för 
respektive  uppvisning  till 
Kulturens. Vi har även fått 
bidrag från Örebro 
kommun. 
Vi ordnar även med 
firmatecknare för vår 
förening.  Det  blir  samma 
som tidigare, dvs. 
Synnöve Åström och Lars 
Ekström var och en för sig. 
 
Årets Gränsträff går av 
stapeln  i  Nora  på  Åkerby 
kursgård 8-9 september. 

Kostnaden  för  helpension 
blir 2400 SEK per person. 
För enkelrum blir 
kostnaden 3100 SEK. 
Anmälan senast 1/6 -23 
samt betalning senast 1/8-
23. Ett tips från 
undertecknad;  boka  redan 
nu  in den helgen så att ni 
inte missar en trevlig helg 
tillsammans med våra 
norska vänner från 
Drammen! 
 
Eva och Synnöve 
informerade om 
Distriktets årsmöte i 
Gusselby, Lindesberg den 
11 mars. Som ombud från 
vår förening deltog Bengt-
Olof Gert, Gun-Britt 
Andersson  samt  Synnöve 
Åström.  Distriktet  fick  en 
ny sekreterare vid  namn 
Irene  Persson.  De  fick  se 
ett bildspel angående 
folkdans i Närke. 
Nästa  punkt  var  Rapport 
från  sektionerna.  Eva  vill 
att det i Gällerstas annons 
om Midsommarfirandet 
skall även Kulturella 
föreningens namn vara 
med. När det gäller 
Karlslund så kommer hon 
att kontakta Stig som skall 
åtgärda gropen i 
gräsmattan. 
Vidare  så  vill  Eva  att  vi 
skall träna på 
Fackeldansen så att den 
inte  faller  i  glömska.  Det 
blir terminsavslutning i 
Vallersta den 2/6 med 
grillfest. 
Vår  förening  kommer  att 
ha medeltida dansupp- 
visning i Vadstena den  
1-2 juli under deras 
medeltidsmarknad. 

Hjördis informerade att de 
håller  på  att  sätta  upp  en 
väv i vävstolen. Deras 
möten är flitigt besökta. 
De håller på att planera en 
vårresa. 
 
Eva höll ju i en danskurs i 
Distriktets regim. 22 
personer deltog varav 5 
kom från oss. Mötet 
beslutar att vår förening 
betalar kursavgiften för 
dessa 5. 
Eva kan berätta att 
danskursen för 
nybörjare/fortsättning  gav 
3 nya medlemmar. Den 
4/10 startar kursen igen. 
 
Nästa  möte  blir  den  30/5 
hemma hos Synnöve. 
 
Det  blev  ett  effektivt  och 
bra möte,  vilket  passade 
mig  bra  då jag  hade  en 
annan aktivitet inbokad 
direkt efter vårt 
styrelsemöte. 
 
Text Per Jacobson 
 

Vi gratulerar Marita 
Israelsson som fyller 65 
år den 28 juli. 
 
Vi gratulerar Agneta 
Lewin som fyller 80 år 
den 22 augusti. 
 

 
 
 



                         
 

Våravslutning 2023 
 

    
 

Välkomna på grill- och dansfest hos Hans i Vallersta. 

Fredagen den 2 juni 18.00 
 
Det blir mingel med dryck, en grillad köttbit, potatissallad,  
kaffe med dopp. 
 
Birgitta och Per, som nyligen fyllt 70 år, bjuder på matkostnaden 
 
Drycker till maten och kaka till kaffet kommer Hjördis Götze att bjuda på 
för att fira sin kommande 80-års dag. 
 
Självklart blir det också allsång, dans och musik! 
 
Ta gärna med något sittunderlag, det kan bli kyligt att sitta. 
Myggmedel kan också vara bra att ha. 
 
Anmälan senast söndagen den 28 maj 
till Inga Ekström tel. 076-027 13 22 
E-post: inga@ekstroem.se 
Eller på lista vid onsdagsdansen. 
 

Varmt välkomna önskar danssektionen 

                                                                                                



 
 
 

 
 
 

 
 

Senaste nytt från danssektionen maj 2023  
 
 
Nybörjarkursen vt 2023 
Nybörjarkursen hade sin sista träning den 29 april. Alla var även med på Äggsexan 
veckan efter. 10 deltagare hade anmält sig och det är både yngre och äldre. Jan-
Anders spelar och Eva leder. ”Hjälpledare” har varit Lars, Gunbritt, Sol-Britt och 
Hans. Tack så mycket för det! 
Det blir en ny kurs i höst med start onsdagen den 4 oktober kl 18.00-18.45. Den är 
planerat för 9 gånger. Gör gärna reklam för den!                           
 
Dansledarna träffas igen den 9 maj för planering av kommande dansträningar 
Du får gärna kontakta någon av oss. 
 
 
 
Vi har Våravslutning den 2 juni 
i Vallersta kl 18.00.  
 
Hör av dig till Inga och Lars om 
du vill hjälpa till med det 
praktiska. 

 
 
 
Midsommaruppvisningar 
Vill du vara med på något sätt, så skriver du upp dig på listan eller hör av dig till 
dansledarna. 
                                                           
Så här tänker vi oss midsommaren 2023.  
 
Torsdagen 22 juni  

Karlslundsgårdens vård- och omsorgsboende, på 
innergården 

11.30 

Fika på Karlslundsgården  
 

 

Tullhuset, på gräsmatta på innergård eller vån 2 o 
4 

13:00 

Backagården 14:00 
Sofiagården 15:00 



På torsdagen slutar vi dagen med en gemensam 
måltid för alla som deltagit under torsdagen och 
fredagen hos Ekströms. Föreningen bjuder. 
 

 

Fredagen 23 juni midsommarafton  
Löwenhjelmska huset 10:45 
Demenscentrum, Mellringe 11:30 
Wadköping lekledning och uppvisning 12:30 
Karlslunds herrgård, uppvisning o lekledning 14:00 
Gällersta forngård uppvisn o lekledning 15:30 
 
 

 

 
Medeltidsmarknaden i Vadstena  
den 1-2 juli. 
Odjin och Anna ska arrangera 
medeltidsmarknaden på Vadstena slott 
och har bett oss att vara med.  
Träning 7, 14, 21 juni kl 18 samt fredagen 
den 30 juni kl 18 på Trumpetaregatan. 
 

 
Danskalendern 
10-maj Jan-Anders Folkdans 
17-maj  Dans inställd 

24-maj Jan-Anders Folkdans 
31-maj Jan-Anders Folkdans Sista dansträning 
02-jun Jan-Anders Fredag avslutning Vallersta  kl 18.  
07-jun Dator/Jan-Anders 18. Öva medeltid. 19./ 1 midsommar träning 
14-jun Dator/Jan-Anders 18. Öva medeltid. 19./ 2 midsommar träning 
21-jun Dator/Jan-Anders 18. Öva medeltid. 19./ 3 midsommar träning 
22-jun Jan-Anders Torsdag, uppvisningar 
23-jun Jan-Anders Midsommarafton uppvisningar 
   
30-jun Dator Öva medeltid på Trumpetaregatan 18 
1-2 juli Dator Uppvisning i Vadstena 
   
06-sep  Dansstart 
8-10 sept   Gränsträff, Åkerby 
13-sep  Folkdans 
20-sep  Folkdans 
27-sep  Folkdans 
04-okt  Danskurs/Folkdans 
 
 
Dansledarna/gm Eva Gert 



 
 
 
Söndagspromenaderna…  
… är nu avslutade för terminen. Vi startade 
26 februari och promenerade till 26 mars. 
Vi gick olika vägar, Hälsans stig, 
Boglundsängen, Lindbacka, längs Svartån 
från Hästhagen och i Karlslundsområdet. 
Vi var ca 8 stycken som gick tillsammans. 
 

 

Foto och text: Eva Gert 
 

 

 
 

 Terminsavslutning i Vallersta 2 juni kl. 18.00 
 Midsommarträning 7, 14, 21 juni inklusive medeltidsträning 
 Uppvisningar 22 och 23 juni 
 Uppvisning Vadstena medeltidsmarknad 1och 2 juli 
 Anmälan till Gränsträff senast 1 juni samt betalning 1 augusti 
 Danstart 6 september kl. 19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Glad midsommar och en skön sommar 
Önskar redaktionen alla medlemmar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solen glimmar blank och trind 

Vattnet likt en spegel! 
Smånimngom uppblåser vind 

i de fallna segel. 
Vimpeln sträcks, och med en år 

Olle på en höbåt står, 
Kerstin ur kajutan går, 

skjuter lås och regel. 
Ur Fredmans Epistel n: r 48 

 
Slängpolskan 

Kontakten oss folkdansare emellan 
 

Utkommer med sex nummer per år 
 

Ansvarig 
utgivare 

Synnöve Åström Huginvägen 6 71531 
Odensbacken 

019-451292 

Redaktörer Hans Forslund  
Per Jacobson 
 

Vallersta 427 
Klackvägen 30 

69293 Kumla 
70376 
Örebro 

070 5741720 
019-22 71 64 

Föreningsadress c/o Per Jacobson Klackvägen 30 70376 
Örebro 

019-22 71 64 

Föreningslokal  Trumpetaregatan 
4B 

70343 
Örebro 

 

Bankgironummer 375-1237    
Medlemsavgift 350 SEK ≥ 26 år 235 SEK 

barn/ungdom 
  

Hemsida www.kulturella.nu    
E-post kf@kulturella.nu    

Facebook www.http://www.facebook.com/groups/www.kulturella.nu 
 

Manusstopp nästa nummer 2023-08-18 
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