
 
 

 

Anteckningar från Höstupptakt den 19 september 2019 på Ringhem 

 
Närvarande: se bifogad lista 

 

 

Efter en solig men ändå lite råkall dag, smakade det ovanligt gott med varm korv, kaffe och hallongrottor.  

 

Efter snabb presentationsrunda gavs ordet fritt att berätta vad som händer ute i föreningarna. 

 Grillby var först ut och tipsade om kurs i svepteknik som pågår under tre onsdagskvällar i november.  

Bålsta hade sett Kungsängens folkdansuppvisning inför jubileet 2020 och blivit mycket imponerade. 

Häverö fortsätter sitt utbyte med ryska dansare. 

Tensta som firar 70 år berättade om föreställningen för utsålda hus på UKK och om forstsatt firande den 12 

oktober i Tensta bygdegård med dansuppvisning, dräktparad och olika workshops. Dagen avslutas med middag 

med dans.  

 

Jubileet 2020 - lokalt 

Folkdansringen i Sverige fyller 100 år – hur vill Folkdansringen i Uppland uppmärksamma 100- årsdagen? 

Förslaget att delta i Kulturens karneval (sista helgen i maj) verkar gillas av alla och innebär att vi, tillsammans 

med spelmän, går med i tåget och även bokar tid på dansbana i Engelska parken. Genomförandet kräver viss 

planläggning och organisation varför tillsättandet av en kommitté föreslogs. Det vore önskvärt att alla föreningar 

bidrar och därför meddelar positivt svar till Staffan Dackman (a.s.dackman@telia.com) före 22 oktober. 

 

Jubileet 2020 - riks 

Torsdag den 30 juli brakar firandet i gång i Stockholm och inleds i Konserthuset med konsert med mottagare av 

Zorns Guldmärke. Dagtid blir det olika aktiviteter i innerstan och dansuppvisningar i Vitabergsparken. Firandet 

avslutas lördag 1 augusti med middag i Stockholms stadshus. Att delta i alla aktiviteterna kostar 1000 kr. Mer 

info om detta kommer i nästa nummer av Hembygden. Håll utkik! 

För att firandet verkligen skall genomsyra hela vårt avlånga land har en budkavledans startats Dansen är en 

nyskapad pardans till hambomusik. Kavlen löper genom Sverige i två slingor, en nordlig och en sydlig. Dessa 

möts och resultatet redovisas i Vitabergsparken eller vid middagen i stadshuset. Varje distrikt har en månad på 

sig att lära sig dansen. Uppland tar över från Gästrikland vilket beräknas ske i Gruvlokalen, Dannemora 25 april 

eller 9 maj under överinseende av Agneta Södersten.  

 

Jubileumsåret är också ett tillfälle för föreningarna att söka förtjänsttecken för meriterade medlemmar och för 

ändamålet finns en blankett som hämtas på Riks hemsida, fylls i och skickas till distriktet, som sedan skickar till 

Riks. Medlemmarna är ju grundbulten i allt föreningsliv och bör därför också uppmuntras. Som medlem i 

Folkdansringen gäller medlemskap på alla nivåer, dvs förening, distrikt och riksförbund. Att bara betala för 

medlemskap (möjligen stödjande) i en förening finns inte. Som fullt betalande medlem är man skyddad av en 

synnerligen omfattande olycksfallsförsäkring och får dessutom tre nummer av Hembygden och kurser till 

reducerat pris. Av hänsyn både till varje medlem och hela organisationen är det viktigt att alla medlemmar 

rapporteras in. 

 

Dansträffar 

Eftersom dansträffen den 8 september låg för tidigt på säsongen och många var upptagna av annat, fick den 

ställas in. Nytt datum blir 9 november i Nyby och samma program som den 8 september. Det ser vi fram mot! 

 

Vi i Uppland har en egen budkavledans som startade i Häverö, gick vidare till Älvkarleby och därifrån till 

Österby. Tensta fick i uppdrag att hämta hem dansen. Efter Tensta får fler föreningar tillfälle att tolka dansen. 

Redovisning sker den 8 mars vid årsmötet i Knivsta. 

 

Styrelsens besök i föreningarna 

För att förankra planerna inför vårt lokala firande av jubileet vill styrelsen gärna besöka föreningarna. Alla 

närvarande föreningar redovisade dansdagar. Styrelsen får fullt upp. 

 



 

Kurs i danspedagogik 

Hur lär man ut dans – ingen lätt sak och inte heller kan det ske över dag. 

Danssektionen är medveten om önskemålet men har skäppan full. För att lösa behovet i närtid vill Agneta 

Södersten gärna hjälpa till. 

 

Slutord 

Ordförande Maria Jansson tackade alla som kommit och uppmanade alla att inte uppslukas av vardagliga bestyr 

utan verkligen ta vara på höjdpunkterna som erbjuds - åk till Stockholm och delta i jubileet, kom till Uppsala och 

delta i Kulturens karneval!  

 

 

Vid pennan 

Ewa Fogelfors 


