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Detta hände på årets distriktsstämma i Tierp. 
 
 Denna strålande marssöndag var vi ca 50 stycken som samlades i församlings
 hemmet, Natanaelsgården för att genomföra 2013 års distriktstämma. 
  
 Det var ombud från de flesta av föreningarna samt representanter från styrelse 
 och sektion. 
 
 Samlingen skedde över en kopp kaffe och smörgås samt  med många samtal 
 med gamla och nya vänner inom föreningarna i Uppland. 
 
 Innan själva stämma drog igång delades det ut stipendier till välförtjänta ledare, i år 
 var det 3 stycken som fick mottaga denna uppmuntran. Det var  Gerd Svenberg 
 från  Häverö, Annika Seidel från Philochros samt Helena Carlsson från Tensta. 
 
 Även Hultbergs minnesfond delade ut 2 stipendier, de gick till Stellan Hilmerby och 
 Järnbrukarna. 
 
 Där efter genomfördes stämmoförhandlingarna i en trivsam och lättsam stämning 
 under  ledning av Hasse Johansson med Matilda Nyman som protokollförare. 
 
 Följande valdes till att vara med i styrelsen: 
 Ordförande Maria Jansson 
 Kassör Gunnel Westerlind 
 Ledamot Håkan Pettersson och Carin Häll 
 Kvar sitter Sigrid Lindqvist, Ewa Fogelfors och Reino Irvebrandt. 
 
 Revisorer: Kent Tapper och Ingvar Chronwall, suppleanter, Agneta Södersten och 
 Christer  Wahlgren. 
  
 I sektionen blev det inga nyval utan den har fortfarande följande medlemmar: 
 
 Dans: Gunilla Landmark, Mårten Magnusson, Göran Skagius. 
 
 Musik: Eva Pettersson, Anna Jönsson, Stefan Wallin 
 
 Dräkt: Anita Andersson, Cecilia Möne, Lena Åstrand 
 
 Hantverk: Åke Fredriksson, Anna Hellström, Christer Östblom Björn Källberg 
 
 Infobladet : Staffan Dackman och Webbredaktör: Per Järtby. 
 
 Verksamheten diskuterades och ett antal aktiviteter presenterades lite mer ingå
 ende, årsavgiften för 2014 beslutades att vara oförändrad, dvs 20:- för Barn o Ung
 dom samt 25:- för vuxna. 
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HÖSTUPPTAKT/KICKOFF 
 
 

Årets upplaga äger rum på Ringhem den 22 september kl.16. 
Samtalet kommer att kretsa kring: 

motioner till Riks,  
information från Riks och inte minst –  

hur kommer den nya hemsidan att se ut? 
 

Men först blir det grill i trädgården – så klart!  
 

Mer information i nästa nummer av Infobladet. 
 

Boka datumet i kalendern så ses vi på Ringhem. Det är ett be-
gränsat antal som får komma. 

 
 Stämman flöt på väldigt fort och vi hann få lite förtäring i form av jättegod soppa  
 och kaffe med semla efteråt innan det var dags för lite underhållning. 
 
 Den bestod av två olika grupper från Kulturskolan  i Tierp som framförde låtar på  
 fiol samt dansade. Allt framfördes med bravur och förhoppningsvis kan dessa  
 ungdomar komma att trygga framtiden för folkmusik och dans i Tierp. 
  
 Sedan for vi alla hem efter att vi tackat för en trevlig stämma med god mat. Nästa 
 år syns vi i Grillby den 15 mars. 
 
 Nedtecknat av Redaktören 
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FOLKDANSRINGEN I UPPLAND  
BJUDER UPP TILL KURS 

  
I GÄSTRIKEDANSER  

 
NÄR:  Lördag den 19 oktober 2013  kl 9.30 – 16.30 
 
VAR:  Tensta Bygdegård i Tensta ca 2 mil norr om Uppsala 
 
INSTRUKTÖRER: Benno Eriksson och Christina Skoglund 
 
SPELMAN:  Tony Wrethling 
 
KURSINNEHÅLL: Danser från Gästrikland upptecknade av Benno Eriksson. 

Benno har under många år, tillsammans med Tony jobbat med en bok 
om gästrikedanserna och musiken till dessa. Än är boken inte riktigt 
klar, men på mångas begäran kommer det en kurs nu.  

 
KURSAVGIFT: 250 kr per person för medlemmar i Folkdansringen 
 300 kr per person för icke medlemmar 
  Betalas efter erhållen bekräftelse till Folkdansringen i Uppland,  plusgiro 44 56 88 -5. 
 
ANMÄLAN OCH Senast den 1 oktober 2013 till goran.skagius@bredband.net 
  
UPPLYSNINGAR: Gunilla Landmark, 018-50 06 20, 070 656 0620 

Göran Skagius, 070 244 4745  
Magnus Mårtensson, 018-32 86 04, 072 726 5429 

 
Anmäl Er gärna parvis samt ange förening, mailadress, adress och tele-
fonnummer.  
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  
 
Gunilla, Göran och Magnus 
 
Folkdansringen i Uppland    
http://www.folkdansringen.se/uppland/ 
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Trädgårdsdagen i Enköping  
med ”Dans på Stan”  
7 september 2013 

 
Tack alla som var med och genomförde Dans på Stan i Enköping 2012! 

Trots regnet hade vi en härlig dag tillsammans.  
Dans ute på torget och tillsammans i vårt fina bibliotek. 

En fest med god mat och dans blev en minnesvärd avslutning på dagen. 
 

 Nu till ”Dans på Stan” och Trädgårdsdagen 2013! 
 

Dagen pågår kl. 10-16 i parkerna och runt om i Enköping. 
 

I år planerar vi för en solig dag som vi inleder med dans på Torget.  
Gammaldanser och några enkla danser som alla kan delta i, kanske tar vi med lite publik på 
en svängom. Sedan promenerar vi ner till vår vackra Drömpark och sprider ut oss längs Å-
promenaden. I en danskavalkad där alla dansar samtidigt visar vi publiken vilken glädje det 
finns i att dansa. 
Efter det sprider vi ut oss och dansar på lite olika platser, vi hoppas få en tid att dansa på 
stora scenen med en grupp. I Skolparken får vi en dansplats där publiken kan sitta på bän-
kar och njuta av dans och musik under dagen. 
Vi hoppas som förra året att kunna avsluta dagen gemensamt med mat & dans. 

 
Vår grannförening Grillby Folkdanslag firar sitt 50-års jubileum samma helg. 

Vi hoppas därför på nordiskt inslag under dagen.  
 

Nu gäller det att alla föreningar i Folkdansringen i Uppland ställer upp! 
 Lyft telefonluren eller skicka E-Post och  

tala om att ni vill komma eller fråga om det ni undrar över.  
För att vi ska veta att vi nått ALLA så meddela gärna att ni  

tycker att detta verkar kul, men att ni tyvärr inte kan vara med i år.  
Hör gärna av er senast den 10 juni, så att vi kan planera vidare. 

Mer och tydliga info kommer under augusti. 
 

Jag som väntar på en signal eller E-post är  
Agneta Södersten: agnsod@home.se 

Telefon: 0171 – 309 53,  070 320 39 73 
 

Välkomna 
 

Agneta Södersten Arbetsgruppen för Trädgårdsdagen 

Pernilla Erlandsson Ordförande Enköpings Folkdansgille 
 

Enköpings Folkdansgille, Folkdansringen i Uppland 
 Arbetsgruppen för Trädgårdsdagen i Enköping 

 
Mer info på enkoping.se/parker eller på Facebook: Trädgårdsdagen i Enköping 
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Dansledarkursen den 2 mars genomfördes med 20-talet deltagare och 

med resultat enligt nedan. 
 

Fortsättning följer ! 
 

Styrelsen förbereder ett utskick till samtliga deltagare 
för att fånga upp vad man tyckte om kursen och få veta 

vad fortsättningen skall innehålla. 
 

Den sker i höst, endera den 14 eller 21 september och i 
samma lokal  dvs. Nyby servicehus. 

 
  En närmare presentation kommer i nästa nummer . 

 
Anmälan kan redan göras till Ewa Fogelfors, är man ute i 

tid så är det lättare att få vara med. 

Upplandsschottisen 15 juni 
I år tävlar vi i Österbybruk, samma dag som det är Nyckelharpsstämma och Riks-

spelmansstämma. 
Det gör att man får mycket musik och dans om man kommer till Österbybruk 

denna dag. 
Tidsschemat är lagt så att man skall kunna vara med på alla    aktiviteterna. 

Anmälningsblankett hittar Du på hemsidan: 
www.upplandsschottisen.se. 

 
Var med och tävla i vår egen danstävling och hjälpa den att leva 

vidare. 
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Datum  Aktivitet Plats 

13 April Grandkväll, Mission Impossible Grand 

26 Maj Sista dag för anmälan till Schottisen  

15 Juni Upplandsschottis/ Stämmor Österbybruk 

10 Aug Infoblad nr 3  

14/21 Sept Ledarkurs del 2 Nyby 

22 Sept Kickoff Ringhem 
1 Okt Sista anmälan till kurs i Gästrikedanser  

19 Okt Kurs i Gästrikedanser Tensta 

    

    

7 Sept Dans på Stan Enköping 

10 Juni Anmälan till Dans på stan  

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  10 augusti, sista inlämningsdag den 
5 augusti. 


