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Folkdansringen i Uppland kallar och  
Kulturföreningen Fyrisgillet 

hälsar alla välkomna till 
Distriktsstämma 

 i Bälinge Bygdegård 
     söndagen 22/3 2015. 
 

 
Visning av slöjdalster 

Lotteri 
 

Kl.11.30 -12.30 Kaffe/the, smörgås 
 Registrering av ombud 
 Mingel och allmänt prat 
Kl.12.30 Stämman öppnas 
                   Efter avslutning blir det gruppvis diskussion 
Ca kl.16.00 Förtäring 
 
Anmälan om deltagande i stämman sker föreningsvis senast den 12 mars 
till sekreteraren Ewa Fogelfors, ewa.fogelfors@hotmail.com.  
Föreningarna ansvarar för att kopiera bifogade handlingar till sina ombud. 
 
 

Vägbeskrivning (karta skickas ut till föreningarna) 
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Folkdansringen i Uppland  

Bjuder in till kurs i  
hur lär man ut  

Samdans- och rotationsteknik 
 

När:  lördag den 7 februari kl. 10.00 – 15.00 
 

Var:  Nyby servicehus 
 
Instruktörer: Stig o Helen Eriksson. 
Stig och Helen har lång erfarenhet av att lära ut dans. 
De har dansat sedan tonåren och har kurser i utlärningsmetodik 
både inom Sverige och i utlandet. 
 
Kursavgift: 250 kr per person för medlemmar i Folkdansringen. 
Övriga betalar 300 kr per person. Betalas till Folkdansringen i Upp-
land plusgiro: 44 56 88 – 5. 
 
Anmälan: Senast den 31 januari till: ewa.fogelfors@hotmail.com 
Antalet deltagare på kursen är begränsat, så dröj inte med anmälan. 
 
Fika: Folkdansringen bjuder på fika. 
 
Lunch: Ta med egen lunch. 

 
Välkomna 
Folkdansringen i Uppland 
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FOLKDANSRINGEN I UPPLAND  
 BJUDER UPP TILL KURS 

  

DANSER FRÅN VÄRMLAND 
 

NÄR:  Lördag den 31 Januari  2015  kl. 9.30 – 16.30 
 
VAR:  Tensta Bygdegård i Tensta ca 2 mil norr om Uppsala 
 
INSTRUKTÖRER: Sven och Bitten Olsson 
 
SPELMÄN:  Anders Wedlund och Andreas Idh 
 
KURSINNEHÅLL: Mazurka från Eda 

Hambo från Hagforstrakten 
Polsk från Finnskoga 
Slängpolska från Svanskog 
Slängpolska från Karlskogatrakten 
Störing och 
Schottis från Karlskogatrakten 

  
Danserna  från Värmland är diplomdanser vid  
Polskmärkes-upp-dansningen 2015 

 
KURSAVGIFT: 250 kr per person för medlemmar i Folkdansringen. Övriga betalar  
 300 kr per person. Betalas efter erhållen bekräftelse till Folkdansring-

en i Uppland, plusgiro 44 56 88 -5. 
 
ANMÄLAN:  Senast den 18 januari 2015  till martensson_magnus@telia.com. 
 
UPPLYSNINGAR: Göran Skagius, 070 244 47 45  

Magnus Mårtensson, 072 726 54 29 
Gunilla Landmark, 018-50 06 20, 0706 560620. 

 
Anmäl Er gärna parvis samt ange förening, mailadress och telefon-
nummer.  
Antalet deltagare på kursen är begränsat, så dröj inte med anmälan. 

 
FIKA:  För- och eftermiddagsfika ingår i kursavgiften.  
 
LUNCH: Ta med egen lunch. Det finns kök med bl.a. mikro att tillgå. 
 
  
      Välkomna  
 
Folkdansringen i Uppland 
http://www.folkdansringen.se/uppland  
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FOLKDANSRINGEN I UPPLAND 
 BJUDER UPP TILL KURS 

 
Sångdanser enligt tradition från Nääs. 

 
När:  Söndag 22 februari kl 14.30-17.30.  
 
  Efter kursen finns möjlighet att stanna kvar och dansa med Österby FDL, 
  18-20. Då står Jernbrukarna för musiken. 
 
Var:  Gruvlokalen i Dannemora. Storrymningsvägen 1, Dannemora. 
 
Instruktörer:  Carin Häll och Anne-Li Thyr 
 
Spelman: Stig Lundgren 
 
Program: Lite historik om Nääs slott & slöjdseminarium 
 
  Sångdanser för barn och vuxna T.ex Det brinner en eld, Hiaderia, Utav alla 
  som går i ringen, Kom kom du modige gosse, Aspelöv och lindelöv och  
  många andra. 
   
 
Kostnad: 150 kr/person inkl fika. Betalas in på plusgiro är 44 56 88 - 5,     
            Folkdansringen i Uppland, snarast efter bekräftelse om deltagande,  
  För er som stannar på motionsdansen tillkommer 20 kr i ”tröskelavgift” till  
  Österby FDL, betalas på plats. 
   
 
Anmälan: via mail till Carin Häll senast 8 februari. carinhall@hotmail.com 
 
 
Upplysningar:  Har du frågor om kursen kontakta Carin per mail (se ovan) eller  
   telefon 0295-440 60. 
 
 

 
Varmt välkomna till en härlig  

dans-eftermiddag och kväll  

Distriktsinfo Nr 1, 2015 
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Björkvallen i Björklinge 
2 mil norr om Uppsala 

Följande danser ingår i Gammaldansmästerskapet 
 

Vuxenklasser: Snoa, schottis, hambo och vals 
Ungdomsklass: Snoa, schottis, hambo och polka 

 
Du kan också välja att delta i valfritt antal danser inom Din klass 

INFO 
Ungdomsklass, födda 2000 eller senare 
Seniorklass 
Veteranklass, födda 1960 eller tidigare 
Gärna dräkt men inget krav 
 
Ej föreningskrav 
Lunch finns att köpa. Obs! Måste bestäl-

las i förväg. 
Mackor/fika finns att köpa 

Musik: Westlings och Anna 

Anmälan till 
snorakan@tenstafolkdanslag.se 
eller Tensta Folkdanslag 
             c/o Helena Carlsson  
        Masmästarvägen 1 
        743 50 Vattholma 
 
Startavgift 
ungdomsklass: 200:-/par 
senior/veteranklass: 400:-/par 
lunch: 50:-/person (barn 30 kr) 
 
Till plusgiro 211761-2  
Senast 23 februari 2015 

Tider 
Kl. 09:00 Kansliet öppnar 
Kl. 10:00 Tävlingen startar 
Kl. 17:00 ca Tävlingen avslutas 

Varmt välkomna! 
Arr: Tensta Folkdanslag 
www.tenstafolkdanslag.se 
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KURS I KRYMPBURKSTILLVERKNING 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LÖRDAGEN DEN 30 maj 10:00-16:00 
 

Plats 
Knarrbacken  kalmarleden Bålsta 

 
Kursavgift 150:- /deltagare 

 
Medtag 

 lunchkorg, kniv och skedkniv, (det finns ett begränsat 
antal skedknivar till utlåning) 

 
Anmälan senast den 24 maj 

 
Åke Fredriksson tel. 070-2228875 efter 17:00 

E-post fredriksson.ake@gmail.com 
 

Björn Källberg tel. 070-5475058 
E-post bjornkallberg@bktv.nu 

 
Anna Hellström tel. 070-3928878 

E-post anna.k.hellstrom@telia.com 
 

Christer Östblom tel. 070-6631448 
E-post christer.ostblom@live.se 
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GAMMALDANS 
Morkarla bygdegård 

 
Lördag 28 mars 19.00—23. 00 

2 gamla 1 modern 
 

Musik: Jernbrukarna med Britt-Marie Jonsson 
Entré: 100:- inkl dans o kaffe 
 
Arrangör: Jularbomuséet Rasten och Morkarla Bygde-
gårdsförening 

på Eric Sahlströminstitutet i Tobo  
lördagen den 7 februari 20015 kl. 14.00 

En spel- och dansstämma  
 

Stämman inleds med allspel 
Spel till dans 

Buskspel 
Russindalens spelmän spelar till dans 

 
Dansa till spelmansmusik och en del danser  
tillsammans med några av våra instruktörer 

 
Förtäring finns att köpa 

 
Möjlighet till övernattning finns på Eric Sahlströminstitutet 

 
Info: Birgitta Eriksson tel 0293-108 43 el. 070-345 94 83 

 
Arrangörer: Tierps Spelmanslag, Västlands Spelmanslag, Strömsbergs Folkdans-

gille, Söderfors Brukskapell,  
Lövstabygdens spelmän, Älvkarleby Folkdansgille, NBV 
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Folkdräktsmarknad  
 

Dräktbytardag 2015 
Söndag 29 mars  
 
Inlämning till försäljning  
Kl. 10.00 - 11.30  
Försäljning kl. 13.00 - 15.00 
 
Vaksalaskolans matsal 
Vaksalatorg, Uppsala 
 
Sälj och köp hela folkdräkter, dräktdelar och 
material!  
 
Kom och prata dräkt med andra dräktintresse-
rade! 

 
 
Arrangör: Folkdansringen i Uppland 
 
Kontaktperson Lena Åstrand 
Tel: 073-9051976, 018-370970 lenastig.astrand@yahoo.se 
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Fler stipendier att söka 
 
Carl-Johan Hultbergs minnesfond. 
De delar ut stipendier till folkdansspelmän—gärna yngre. I Upp-
land eller Grangärde 
 
Ansökan inne senast 31 januari till Anders Stenborg, Fjuckby 
Nylunda 54, 743 91 Storvreta. Ring om frågar finns 018-36 70 12. 
 
 
Bo Peterzons Hedersfond för svensk folklig dans. 
Ansökan om medel skickas till Gunilla Landmark, Viktoriagatan 11, 752 24 Upp-
sala. 
Bidrag sätts in på Philochoros plusgiro 16 15 43—4. Ange Bosses fond. 

 
1000 skäl att vara ledare inom Folkdansringen. 

 
Distriktsstyrelsen har beslutat att varje år avsätta en summa pengar att utdelas till 
verksamma ledare inom föreningar i Upplands distrikt. Det kan vara både ledare 
för grupper lika väl som den som jobbar med de administrativa delarna. Hittills har 
drygt 20-talet medlemmar fått stipendiet under de år som vi haft denna utmär-
kelse. Det delas ut i samband med vårt årsmöte i mars. 
 
Traditionen fortsätter även 2014, så har Ni någon/några inom Er förening som ni 
tycker har gjort sig förtjänt av ett stipendium för sina arbetsinsatser? 
 
Skriv några rader och berätta om den personens förtjänster och skicka in till di-
striktsstyrelsen på distriktsadressen senast den 1 februari. 
 
Märk kuvertet ”Stipendium”. 
 
 
Styrelsen i Folkdansringen i Uppland 

Valberedningen 
Till årsmötet skall följande föreningar ta fram en medlem i valberedning-

en inför kommande år: 
Häverö Folkdanslag 

Enköpings Folkdansgille 
Kvar är Älvkarleby och Philochoros 
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Mina Folkdansvänner 
 

Vem är du? 
Jag heter Maria Jansson har bott hela mitt liv i Tensta i samma hus. Är gift med Stephan, har 2 
vuxna pojkar och 2 barnbarn. 
 
Vad gör du i Folkdansringen? 
Jag är bus-ledare och har varit det i 44 år. Det ger mej så mycket energi - det finns inget bättre 
när man har en busgrupp som klarar av att gå en kedja t ex - det är lycka. Jag är även ordfö-
rande i Tensta folkdanslag och i Upplandsdistrikt. 
 
Din förening? 
Som jag sa tidigare så är min förening Tensta folkdanslag och kommer så alltid att vara. 
 
Hur länge har du varit med? 
Jag har varit medlem sedan 1962 eller 1963. 
 
Varför började du dansa? 
I Tensta har det alltid varit så att när man fyller 6-7 år och börjar i skolan då börjar man även att 
dansa. På 60-talet ute på landet så var det inte så mycket att göra. Alla i min släkt har dansat. 
Min mormor och morfar hade 15 barn och på lördagarna så röjde man av i köket och dansade.  
Min morbror var med och startade Tensta Folkdanslag och Upplands distrikt. Men det viktigaste 
av allt är ju att det är så roligt och alla åldrar kan göra det tillsammans. 
 
Det roligaste folkdansminnet? 
Det är svårt att välja ett när man har haft så roligt i alla år. På 60 och 70-talet när man åkte på 
det stora Tingen i Leksand och Eskilstuna och träffade flera hundra ungdomar från hela landet 
det var spännande då. Vi i Tensta hade även killar med oss på lägren och de blev ju väldigt po-
pulära bland alla tjejer så då gällde det att bevaka dom även om vi inte var intresserade. 
 
Men det absoluta bästa minnet är när vi hade Upplandsschottisen i Tensta första gången 2004. 
Det var otroligt varmt och tidigt på morgonen och alla vänner från hela Sverige kom till Tensta. 
Vi tågade ner för kyrkbacken med spelmän och fanor och man vänder sej om och ser det långa 
tåget med dansare i mitt lilla Tensta då kom tårarna. De kommer även nu när jag tänker på det. 
 
Det bästa med midsommar? 
Nu är jag inte med och dansar på midsommaren. När jag var det så kände man att det inte blev 
midsommar förrän man hade varit ute och dansat på alla äldreboenden och fått se glädjen hos 
dem när vi kom. Men framför allt att dansa på allmänna platser och få visa upp dansen och gläd-
jen i dansen är det bästa. 
 
Favoritdans? 
Joego och Åttamannaengel.  
 
Det bästa med din förening? 
Vi är många. Alla har så mycket energi. Vill mycket. Alla ställer upp. Många spelmän. 
 
Vad har du för dräkt? 
Jag har en Häverö och en vardagsdräkt från Oviken. 
 
Dold talang? 
Jag har nog ingen dold talang. Vet inte om jag har någon talang överhuvudtaget. 
Jag är som jag är. 
 
Vad gör du när du inte dansar? 
Är med min man Stephan och är mycket med barnbarna och tycker om att resa. 
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Datum  Aktivitet Plats 

31 Jan Bygdedanskurs Tensta 

1 Feb Sista dag för att lämna förslag på motta-
gare av stipendier, 

 

7 Feb Ledarkurs Nyby 

22 Feb Sång/sångdanskurs Dannemora 

22 Mars Distriktsstämma Bälinge 

28 Mars Gammaldanskväll Morkarla 

29 Mars Folkdräktsmarknad/Dräktbytardag Vaksalaskolan 

30 Maj Krympburkskurs Bålsta 

    

    

14 Mars Snörakan Björklinge 

7 Feb Vinterstämma Tobo 

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 13 april, sista inlämningsdag den 8 
april. 


