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Mars är redan här och det är genast varmare och ljusare ute. Utbildningssektionen ligger alltid 

steget före och har redan bokat in roliga aktiviteter i höst, missa inte det! Boka in hela dagen som 

stämman är, intressanta aktiviteter hela dagen! Glöm inte heller att skicka in tips på evenemang 

och annat som kan vara av intresse för distriktets medlemsföreningar.  

  

Information  från  Utbildningssektionen 

 

Våren 2013 

 Uppföljningskurs i ”Att göra en egen Hemsida” under våren. 
Kontakter pågår 

 Information för föreningsfunktionärer lördag 23/3 
Inbjudan har gått ut. 
OBS att senaste anmälningsdag skall självklart vara 10 mars och inte februari!! 
Glöm inte att meddela om hur många som kommer från er förening!! 
(Vi vill även få besked om ingen har tillfälle att komma) 

 

 I samband med Distriktsstämman i Motala 14 april kommer inbjudan under närmaste 
dagarna. 
Ur programmet: 
*Visning av Industrimuseet i Motala 

 
*Konsert   Underhållning av lokala spelmän som spelar traktens musik 

 
*Nordic Dance:   Vad är Nordic Dance? 

Vad har vi för nytta av detta projekt som Folkdansringen 
medverkade i. 
Mikael Eriksson som är en av gruppmedlemmarna berättar. 

 
*Information från Riksstyrelsen: Från Riks kommer Stig Eriksson som är riksstyrelsens 

kontaktman mot ÖHF:s för att informera. 
  

       *Information från Distriktets sektioner. 
 

Planer för Hösten 

 Gamla slöjdtekniker i dagens bruk. Fortsättning från hösten 2011 och i samarbete med andra aktörer. 

 I samarbete med Spelmansförbundet fortsättning på förra höstens populära kurs. 
Dag är bestämd! Boka in 16 november! 

 
Inbjudan kommer att skickas ut efterhand med information om varje kurs och träff. 
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        Boktips! 

Kultur och arrangemangssektionen tipsar om intressanta böcker: 

Eldsjälarna och dansarvet  
Om forskning och arbetet med att levandegöra äldre dansformer. Det är titeln på en bok om folkdansforskning 
i Sverige utgiven av Folkmusikens hus i Rättvik hösten 2012. Boken inleds med ett avsnitt om folkdansrörelsens 
framväxt och en geografisk översikt skriven av bokens redaktör Linnea Helmersson. I 29 olika avsnitt 
presenteras folkdansforskare från olika delar av landet. Företrädesvis representerar de ett landskap eller 
liknande områden. 

Ulf och Marianne Ohlsson från Folkungagillet har skrivit ett avsnitt som beskriver hur de arbetat med danser 
från Östergötland och Tjust samt deras arbete med historiska danser. De berättar om samarbetet med 
professor Frantisek Bonus från Prag. Hans kunskap om folkliga danser i Europa och deras ursprung har gett 
våra danser ytterligare en dimension.   

Troll, Bröllop och Jul  
Ett urval östgötska traditioner. Det är den senaste årsboken från Östergötlands Museum. Det är en samling 
berättelser om folktro och mindre kända traditioner i Östergötland. Den beskriver hur de stora helgerna 
firades på olika platser i länet. Ett avsnitt handlar om midsommarfirande med musik, lekar och dans. Här finns 
också uppteckningar om sägenomspunna platser och berättelser om troll, häxor och jättar.  

        Information från valberedningen 

Östergötland-Holavedens distrikts valberedning behöver hjälp med att finna 3 styrelseledamöter: 

en kassör, 2 år   

en ledamot till sektion - Utbildning, 2 år 

en ledamot till sektion - Kultur/Arrangemang, 2 år  

vi önskar också fler ledamöter i sektionerna, det ska helst vara 3 i varje. 

(till stämman den 14 april 2013 i Motala) 

Har ni något förslag eller känner er manade, var vänlig kontakta någon av oss: 

Kent Ivarsson. Kvarngillet. Tel: 0142-264 43 kent.s.ivarsson@telia.com      073-6324188 

Lena Gunnarsson. Tranås. Tel:0140-106 49 lena.gunnarsson@telia.com     073-8491153  

Lars Bergström. Stureforsgillet. Tel: 013-525 26  lars-o-bergstrom@tele2.se 070-3611973 

Annika Sonelin. Kamraterna. Tel: 011-17 01 47 a58nnika_@hotmail.com   0761-71 90 05 

Nästa nyhetsbrev 

Nästa nyhetsbrev är planerat att komma i början av april. Som vanligt gäller att om ni vill ha med någon 

information så måste den finnas oss tillhanda senast den 25 mars via ostergotland.holaveden@gmail.com. 

 


