Göteborgs National Dans Sällskap

GNDS Årsberättelse 2013

Gruppbild från Prag, Prague Folklore Days 2013

2013 är ett år då vi fått många nya medlemmar och det har varit ett i allra högsta grad
händelserikt år!
Under midsommar genomfördes nio uppvisningar varav en i Trädgårdsföreningen. Många
dansare och musiker deltog vid alla tillfällena. Föreningen har haft uppvisningar på Flatås
Gård, Tynneredsdagen och på flera stora företagsarrangemang, såsom på Elite Plaza Hotell,
Svenska Mässan och på Eriksbergskajen. Dessutom flertalet prova på gånger, dels för företag
och grupper inne på Gräfsnäsgården, men också ute på andra arenor, som t.ex. på
Sjöfartsmuseet under Kulturnatta, då det erbjöds att prova på dansen Engelska.
Föreningen drev för distriktets räkning även i år Hammarkullekarnevalen och deltog med en
stor grupp av dansare och musiker i karnevalståget från GNDS. Veckan efter
Hammarkullekarnevalen var det åter igen dags för Folkdansringen Göteborg att delta på West
Pride festivalen (f.d. HBTQ-festivalen), där GNDS var drivande och projektansvariga. Under
festivalen genomfördes en workshop på Allégården under den festkväll som anordnades
tillsammans med flera dansorganisationer i Göteborg. Vi deltog även i paraden från
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Göteborgsoperan till Liseberg med den ”pimpade” röda bilen med en stor midsommarstång
fastsatt mitt i. Efter bilen paraderade folkdansare samt en hel del anhängare, såväl från
Folkdansringen Göteborg som från övriga organisationer. Vår paraddel gav oss stor
uppmärksamhet i media.
Som traditionen bjuder deltog föreningen på Nationaldagen med dansuppvisning, buskspel
och tågande till stora scenen och vidare till Gräfsnäsgården. Flertalet medlemmar deltog även
i det arbete som krävs den här dagen i form av lotteri- och fikaförsäljning, förberedelser och
städning m.m.
En nyhet för i år var föreningens deltagande i världsmusikfestivalen Planeta, som pågick
under en knapp vecka under hösten. GNDS erbjöd en kväll med prova på svensk folkdans,
där det även bjöds på svensk matkultur i form av ärtsoppa och pannkakor. Fullt hus och
många nya ansikten hade valt oss bland det digra utbud av aktiviteter som festivalen erbjöd
varje dag. Vår andra aktivitet var att besökare kunde få prova på att spela fiol under en
fiolpedagogs ledning, dels en stund för barn och en stund för vuxna. Båda passen var
välbesökta och deltagarna önskade att det skulle starta nybörjarkurser i fiolspelande framöver!
I år har föreningen hunnit med mycket, förutom alla aktiviteter inom Göteborg, så har en del
medlemmar även varit med på Bornholms festival under Kristi Himmelsfärdshelgen och
under sommaren åkte ca 30 medlemmar till Prag för att delta på Praque Folklore Days under
en vecka.
Årets träningskvällar har varit välbesökta, och en ström av nya deltagare har dessutom
kommit till oss under årets torsdagar. Glädjande är också att vi snart får bygga ut scenen, då
det är trångt för våra musiker, som troget ställer upp och spelar bra för oss varje vecka! Under
hösten har föreningen genomfört sex repetitionsgånger med en dansgenre per vecka a´ en
timme per gång, för att de som känner att de glömt bort skulle få en ny chans. Tillfällena har
varit besökta av både medlemmar och helt nya förmågor.
Föreningens medlemmar har aktivt deltagit i Folkdansringen Göteborgs distriktsarbete genom
ombudsmöten, distriktsstyrelse, sektionsarbete och i Vävanredaktionen samt deltagit och
hållit i flera av distriktets utåtriktade aktiviteter under året.

Styrelse och övriga funktionärer
Styrelsen har under året haft följande sammansättning
Ordförande
Jimmy Persson
Vice ordförande
Ulf Johansson
Kassör
Lennart Thorson
Sekreterare
Ursula Scotting
Vice sekreterare
Britt-Marie Johannesson
Ersättare
Elisabet Forsell
Ersättare
Maria Thorson
Dessutom har revisorer och revisorsersättare, distriktsombud och ersättare, dans- och
musikledare, festkommitterade, material- och dräktförvaltare, dräktråd, slöjdledare,
studieledare, bibliotekarie, lokalredaktör, ansvarig för kaffekassan, lokalkontaktman, ansvarig
för GNDS fana och standar, ansvarig för utskick, fotoarkivarie, PR samt ansvariga för GNDS
funktions e-postadresser och en webbmaster varit valda.
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Distriktsarbetet
Distriktsombuden har aktivt deltagit i årsmötet och samtliga ombudsmöten. I distriktsarbetet
har GNDS representerats av Per Ekström i egenskap av ordförande för Folkdansringen
Göteborg, Maria Thorson som ansvarig utgivare och redaktör för Vävan,
Lillemor Flodén Magnusson som distriktssekreterare, Anders Johansson som projektledare för
framtagandet av distriktets nya hemsida underordnat PR-gruppen samt Ingvar Gustavsson i
slöjdsektionen och Rolf Aronsson i lokalkommittén.
Maria Thorson och Pär Ekström representerade Folkdansringen Göteborg på RIKS
ordförandekonferens som ägde rum 20-21 april i Gävle. Deltagare under helgen var även
Anders Johansson, som deltog på delar av seminarieprogrammet som pågick under den
samkörda Folk- och världsmusikfestivalen.

Möten och medlemmar
Möten
Styrelsen har hållit sju möten och tre arbetsmöten. Föreningen har haft fyra ordinarie
medlemsmöten varav ett årsmöte.
Medlemsantal
Vid årets utgång hade föreningen 144 medlemmar.
Medlemsinformation
Information till medlemmarna skickades i år ut via e-post sekr@gnds.org samt
info@gnds.org, som komplement skickades den även ut tillsammans med Vävan till de
medlemmar som inte har någon e-postadress. Vi har även vår hemsida (gnds.org) där bland
annat vårt kalendarium med uppdaterad information finns.

Dans, musik och uppvisningar
Dans
GNDS har under året haft 43 dans- och träningskvällar. Det har i genomsnitt varit 33
deltagare vid de ordinarie danskvällarna. Instruktörer för träningskvällarna under året har varit
Ingegerd Hägnesten, Patrik Lindgren, Ann-Britt Johansson, Rolf Aronsson och
Styrbjörn Kjellin. Torsdagskvällarna under våren har vi varvat uppvisningsdanser med olika
smådanser, vilket har fungerat bra.
Under året dansade vi bland annat följande danser.
Eikerill

Smålandspolska

Folklig menuett

Rimpa

Roslagspolska

Engelska från Stigtomta

Texas Schottis

Bleking slängpolska

Getabockadans från Vinslöv

Getabockadans från
Kullabygden/Luggede

Getabockadans från
Rönneberga

Polonäs

Virginia Reel

Engelska från norra
Grundsund

Jämtpolska
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Ryska polskan

Schottis från Idre

Bingsjöpolska

Rörospols

Armstrongs vals

Snurrebock från Medelpad

Kadrilj från Sörbyn

Schottis från Hede

Vals från Vollsjö

Åttamannadans från Ödsmål

Engelska för 3 par

Västgötapolska

Oxdans

Slängpolska från Skåne

Musik
GNDS har haft förmånen att ha levande musik vid alla träningstillfällen. Under
träningskvällarna har Berit Thorson, Göran Jonason, Rudolf Lindgren, Elisabet Eftring och
Elisabet Helmerson-Lundahl troget spelat till dans. Emellanåt har dessutom Bjarne Lantz,
Ulf Dennhag, Robert Höglind, Gerhard Isaksson och Thomas Johannesson deltagit.
På THÉdansen i Annexet den 17 mars medverkade Berit Thorson, Göran Jonason,
Rudolf Lindgren, Elisabet Eftring och Gerhard Isaksson.
Vid övriga uppvisningar bland annat i samband med midsommar, har även Ingela Linderå,
Bjarne Lantz, Robert Höglind, Eva Blanck, Jan Nilsson samt Gerhard Isaksson och
Thomas Johannesson deltagit, så att GNDS under året kunnat genomföra 16 uppvisningar.

GNDS husband vid Änggårdsbackens Midsommarfirande 2013

Ny ljudanläggning
Under 2013 har en ny ljudanläggning köpts in till föreningen för ca 30 000 kronor. Arbetet
började med att undersöka vilka behov som fanns. Vid den behovsanalysen kom vi fram till
att ljudanläggningen främst tas med vid uppvisningar runt midsommar då vi använder vår
ljudanläggning utomhus. Anläggningens största fördel är kunna nå ut med musiken på ett bra
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sätt från främst fiol, nyckelharpa och cittra, men även för gitarr, cajun och durspel. Dessutom
för dansinstruktörernas röster och ibland även för sång.
Följande utrustning inköptes:
 Slutsteg Behringer EPQ1200
 Mixer Mackie PROFX16
 Aktiva högtalare RCF ART310MK3
 3 st. nya Mikrofoner Shure Beta57
 Ett litet 19"-rack till slutsteg + trådlösa mikrofoner
 3 st. nya mikrofonstativ
 Förvaringslådor/väskor
Valet av utrustningen och förvaringslådor för anläggningen har varit att en person skall kunna
bära alla ingående delar själv. Väskor och lådor har märkts upp och en tydlig instruktion har
tagits fram. En utbildning för den nya ljudanläggningen har genomförts vid ett tillfälle under
2013 och det planeras för fler framöver.
Ukulele
Även i år har Berit Thorson och Maria Thorson varit kursledare för studiecirkeln i
Ukulelespel som tillsammans inspirerat sex till tio deltagare per gång. Deltagarna har
sammanlagt träffats 9 gånger under året.
Uppvisningar
16 april
5 maj
5 maj
22 maj
25 maj
31 maj - 2 juni
6 juni
6 juni
19 juni
20 juni
20 juni
20 juni
21 juni
21 juni
21 juni
21 juni
21 juni
11 okt

Elite Plaza Hotell
Flatås Gård, Äldreboende i Högsbo
Tynneredsdagen
Svenska Mässan
Hammarkullekarnevalen
West Pride-festivalen
Nationaldagen
Universeum utanför Eriksberg Hotell 11
Glöstorpshöjdens äldreboende
Altplatsens äldreboende i Frölunda
Kaverös Äng, äldreboende i Högsbo
Änggårdsbackens äldreboende i Linnéstaden
Gerdas Gård, äldreboende i Högsbo
Vegahusen, äldreboende i Linnéstaden
Trädgårdsföreningen
Delsjökolonin
Otium, äldreboende i Härlanda
Workshop på Sjöfartsmuséet

Flatås gård och Tynneredsdagen
Återigen var det dags för GNDS att vara med på Tynneredsdagen, den 5 maj. Detta har blivit
en tradition genom åren, vilket även uppvisningen före på Flatås gård har blivit. GNDS
husband stod som vanligt för musiken.
Midsommar
I år genomfördes nio uppvisningar den 19 – 21 juni varav den största var på
Trädgårdsföreningen. Många dansare och musiker deltog vid alla tillfällen, vilket ger
föreningen en möjlighet att få en inkomst till allt annat roligt som vi vill göra.
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Chalmers doktorander, Broccoli Group och Universeum
Ett av årets stora företagsarrangemang skedde den 16 april för Chalmers doktorander vid
kemiavdelningen då de hade fest på Elite Plaza hotell och föreningen framförde en mycket
uppskattad uppvisning. Nästa stora arrangemang skedde den 22 maj vid världskonferensen
HPH 2013 på Svenska Mässan (International Conference on Health Promoting Hospitals and
Health Services), då föreningen fick uppdraget av eventbolaget Broccoli Group att dansa vid
konferensens Welcome Day. Den 6 juni var det dags igen, då Universeum stod värdar för
världskonferensen ECSITE (europeiska nätverket för science center och museer). Föreningen
dansade uppvisning under tre tillfällen på kort tid i samband med att varje båt anlände till
Eriksbergskajen med gäster. GNDS husband och flera danspar ställde villigt upp vid alla
dessa stora arrangemang.

Kurser, studiecirklar och kulturprogram
Repetitionsgånger
Under hösten 2013 har föreningen genomfört 6 repetitionsgånger, d.v.s. sex tillfällen där varje
gång har varit vikt för en speciell dansgenre. Vid dessa tillfällen har ca 10 deltagare varit med
och repeterat, för att komma ifatt, komma ihåg på nytt eller rent av startat sitt dansade i och
med dessa tillfällen. Det har varit mycket positivt att kunna slussa in nya förmågor till
föreningen via dessa tillfällen, speciellt då ingen förening inom Folkdansringen Göteborg har
haft någon nybörjarkurs under 2013. Repetitionsgångerna har letts av Ingegerd Hägnesten och
Patrik Lindgren.

Kurser, studiecirklar och kulturprogram
Kurser
18 - 20 januari
26 januari

Maria Thorson, Ulf Johansson
Göran Jonasson,
Rudolf Lindgren

17 februari

Master Class, Stockholm
Låtkurs ”låter efter spelmannen Ludvig
Johansson Nilsson, arrangör Bohusläns
Spelamansförbund
Heberg, tema Bohuslän

23 februari

Tango och Polska

Tango:
Lennart Thorson,
Kristina Thorson Kjellberg,
Ove Rhenberg
Polska:
Kristina Thorson Kjellberg,
Ove Rehnberg.
Kvällsdans:
Maria Thorson,
Kristina Thorson Kjellberg,
Ove Rehnberg
Arrangör Per Ekström
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Jimmy Persson och
Ingegerd Hägnesten var
kursledare, samt deltagare
Styrbjörn Kjellin,
Brita Sivertsson,
Lennart Alexanderson

8 april

Ordförandeträff

Jimmy Persson

21 april

Folklig Menuett, Eggvena byggdegård

18 maj
20 - 22 september

Spelkurs med Pelle Gustavsson, Bokenäsets
Bygdegård
Nordisk Menuett kurs

22 september

Värmländska danser i Eggvena

5 oktober

Tema medeltiden kurs i Skåne

13 oktober
19 oktober

Ordförandeträff
Floda Lada musikkurs

Styrbjörn Kjellin,
Brita Sivertsson,
Jimmy Persson,
Ingegerd Hägnesten
Elisabet Eftring, Jan Nilsson,
Eva Blanck
Jimmy Persson,
Ingegerd Hägnesten,
Brita Sivertsson,
Ingela Linderå
Patrik Lindgren,
Kerstin Harvenberg,
Malte Hermansson
Ingegerd Hägnesten,
Jimmy Persson
Jimmy Persson
Jan Nilsson, Rudolf Lindgren,
Gerhard Iskasson

15 – 17 november

Uppvisningar, Tobo

22 – 24 november

Master Class, Göteborg

Studiecirklar
Våren 2013
Dansledarcirkel VT 2013
Folkdans VT 2013
Nybörjarkurs – Steg 1
Nybörjarkurs – Steg 2
Dans på Bornholm – planering
Musik till folkdans
Festival i Tjeckien - planering av resa
Ukulele grep 1 VT 2013
Ukulele grep 2 VT 2013
En PR-satsning i Väster
Hemsida - en utveckling
Aktivitetshelg aug 2013 – planering
Att lära om HBTQ
Sommarskoj 2013
Fest och trivsel
Ljud och utrustning
Mötet med måltiden
Kulturprogram/annan folkbildning
Våren 2013
THÉdans, pass 1, 2 och 3
Dans och musik i Högsbo
Dans och musik i Tynnered

Patrik Lindgren,
Styrbjörn Kjellin
Lennart Thorson

Hösten 2013
Dansledarcirkel ht 2013
Folkdans ht 2013
Nybörjarkurs – Steg 1
Nybörjarkurs – Steg 2
Ukulele grupp 1 ht 2013
Musik till folkdans
Ukulele grupp 2 ht 2013
En PR-satsning i Väster
Mötet med måltiden
Ljud och utrustning
Fest och trivsel
Hemsida - en utveckling
Luciasånger

Hösten 2013
Folkdansuppvisning och folkmusik
Rörtången – aktivitetshelg
Kulturnatta
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Folkdansuppvisning och folkmusik
Lätta danser – levande musik och enklare danser
med instruktion – flertalet tillfällen under vt-13
Hammarkullekarnevalen, parad
West Pride - workshop, dans under regnbågen
West Pride - parad med uppvisning
Midsommardans
Sång och dans i midsommartid

Kom tillsammans under festliga former
Lätta danser – levande musik och enklare
danser med instruktion – flertalet tillfällen
under ht-13
Prova på svensk folkdans
Prova på fiol pass 1 och 2

Kulturbidrag
Under året har föreningen sökt och fått bidrag från Kulturens bildningsverksamhet för
West Pride-festivalen 2013 och för deltagande i Planetafestivalen 2013 samt för
West Pride festivalen 2014. Föreningen sökte även bidrag för deltagandet i
Hammarkullekarnevalen 2013, men fick avslag.

Temakvällar
16 januari, Skottska danser instruerades av Styrbjörn Kjellin. Kvällens fikabord var dukat
med tema Skottland och tilltugget bestod av goda marmelader, ost och kex.
Röros, torsdag 7 mars. Conny Andersson och Madeleine Alm hade kurs för dansarna medan
musikerna var i lilla salen och hade kurs i Rörosmusik.
Den 3 och 24 oktober lärde Conny Andersson och Madeleine Alm oss att dansa Bingsjö
polskor. Musikerna hade då en låtkurs till dessa polskor ledd av Jan Nilsson.

Fester
Påskfest
På Skärtorsdagen var det 44 personer på festen där det serverades olika sorters sill, potatis,
sallad och bröd. Efter att alla hade ätit sig mätta spelades det upp till dans.
Midsommarfest
Efter väl genomförda uppvisningar samlades ett 30-tal dansare och musiker till en fest med
sedvanliga tillbehör. Även i år höll vi till på Björnekulla Gård i Västra Frölunda.
Höstfest, skördefest
Den 12 oktober hade 59 personer ”skördefest” på Gräfsnäsgården. Wendelsbergs spelmanslag
stod för härlig dansmusik.
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I dansens virvlar på årets höstfest med temat skördefest

Luciafest 12 december
Årets Lucia var Jenny Werner som sjöng vackert tillsammans med sina tärnor och
stjärngossar. Även i år var det Jessica Pettersson som stod för sångarrangemanget. Som alltid
serverades det kaffe, lussekatter, pepparkakor och hembakta tårtor, som alla lät sig väl
trakteras av. Bordens julstjärnor lottades som vanligt ut till lyckliga vinnare.
Grötfest i Kindstugan 16 december
Den 16 december var det åter dags för årets Kindstugeträff på Liseberg. Som vanligt var
stugan fylld till bristningsgränsen av de 30 medlemmar som lät sig väl smaka av bordets
läckerheter som bestod av glögg, gröt, skink-och ostsmörgås, clementiner, kaffe med
pepparkaka och en liten bit choklad.

Distriktaktiviteter som GNDS arrangerat
THÉdans
Traditionsenligt genomförde GNDS distriktsarrangemanget THÉdans i Annexet den 17 mars.
I år var dagen uppdelad i tre pass, vilket gjorde att det blev bra pauser för dansinstruktörerna
och musikerna samtidigt som det fanns tid för våffelätande. Under dagen såldes ca 120 våfflor
och många nya ansikten vimlade förbi både i våffelkön som i dansens virvlar.
”GNDS stråkar & drag” bestående av Berit Thorson, Göran Jonason, Gerhard Isaksson,
Elisabet Eftring och Rudolf Lindgren stod för musiken. Dansinstruktionen leddes av
Ingegerd Hägnesten, Styrbjörn Kjellin och Patrik Lindgren.
Under dagen delade vi ut reklam om kommande arrangemang som sker hos Folkdansringen
Göteborg i Slottsskogen samt om föreningens egna aktiviteter.
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West Pride festivalen

Paraddeltagare på West Pride 2013

Folkdansringen Göteborg deltog för andra året i rad på West Pride festivalen (f.d. HBTQ
festivalen) med GNDS som drivande och arrangerande förening.
I år sökte vi kontakt med andra dansföreningar, för att om möjligt hålla dansworkshops på en
gemensam plats med andra föreningar. Detta både för att få draghjälp av varandra och för att
inte krocka med varandras arrangemang. Dansworkshopen genomfördes på Allégården
fredagen den 1 juni tillsammans med 5 andra dansorganisationer, där alla grupper hade ca 1
timmes workshop var och därefter var det en gemensam Queerdansfest.
Kön och sexuell läggning är oväsentligt, det viktiga handlar om att föra och följa och ha roligt
i dansen! Till vår hjälp hade vi som vanligt duktiga instruktörer och Kråkstråk som spelade
upp till dans. Både dansworkshopen och dansfesten var välbesökta, trots att det var säsongens
första fantastiska sommarkväll!
Folkdansringen Göteborg deltog även som en egen grupp i Regnbågsparaden, avslutningen
och crescendot på festivalen. För att synas och höras ordentligt i paraden hade vi ”pimpat” en
öppen sportbil med en midsommarstång på bilen och med en ljudanläggning i bagaget. Efter
vår midsommarstång på hjul följde ett härligt gäng med folkdansare och vänner.
Kombinationen folkdräkt och regnbågsflaggor funkar alldeles utmärkt!

10 (22)
GNDS årsberättelse 2013
2014-01-12/USC

Parad längs Kungsportsavenyn mot Liseberg på West Pride-festivalen 2013

Hammarkullekarnevalen
Även i år var GNDS projektansvariga för vår del av Hammarkullekarnevalen den 25 maj och
har skött allt det praktiska, men formellt är det ett arrangemang tillsammans med
Folkdansringen Göteborg.
Tredje gången gillt, börjar vi få lite rutin och evenemanget blev riktigt bra. Vi fick en unik
möjlighet att nå ut med vår verksamhet och göra reklam för både Folkdansringen, vår
förening och vårt pröva på tillfälle i och med West Pride-festivalen.

Dansare och musiker på Hammarkullekarnevalen 2013
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Möten på Hammarkullekarnevalen 2013

Dagen innan karnevalen byggde några under ledning av Ulf Johansson upp lastbilsflaket som
våra musikanter skulle sitta på. Mycket från tidigare års byggmaterial återanvändes, men
flakets stolar uppgraderades med sittunderlag.
I år hade Bjarne Lantz samlat tio musikanter, så det var ett härligt fullastat lastbilsflak med
spelglädje som kom körandes, tråkigt nog kunde Bjarne inte vara med när det väl gällde!
Vår lastbil från Allfrakt kördes även i år galant genom de trånga passagerna av
Anders Hägnesten-Persson och till sin hjälp hade han Daniel Svensson.
Under karnevalstågets gång genomförde GNDS ett antal uppvisningar där även publik deltog
vid ett flertal tillfällen.
Under förberedelserna var det en regelbunden kontakt med organisationens funktionärer samt
även kontakt med Svenska Kyrkan, Angereds Församling, som ordnade fika och en plats att
vila på efter genomförd parad.
Planetafestivalen
Planetafestivalen bildades 2003 av folk- och världsmusikarrangörer i Göteborg som hellre
ville samordna sina verksamheter än att konkurrera med varandra. Detta har lett till
Planetanätverket!
Sedan dess har nätverket vuxit en hel del och 2013 gick GNDS med i nätverket, men
representerar även Folkdansringen Göteborg. Värmen och gemenskapen som musiken och
dansen för med sig är en angelägenhet för alla. Den gemensamma ambitionen är att
marknadsföra och göra världsmusiken tillgänglig för alla i regionen. Som representanter i
nätverket sitter Maria Thorson och Berit Thorson.
2013 deltog vi i Planetafestivalen med totalt 3 aktiviteter. Den 31 oktober Prova på svensk
folkdans och bli bjuden på svensk matkultur i form av ärtsoppa. Den 3 november Prova på att
spela fiol med en fiolpedagog - för barn samt ett pass för vuxna.
Vi fick en unik möjlighet att nå ut med vår verksamhet även till en målgrupp som är svår att
nå för oss i vanliga fall, men med hjälp av Planetafestivalen kunde vi bli en naturlig del inom
världsmusiken och på så sätt även nå icke svenskar. Men vi lyckades även nå en bred allmän
besöksgrupp genom att få möjlighet att finnas med i programbladet och på nätet för Planeta.
Vårt deltagande satte svensk folkdans och musik på kartan samtidigt som många upptäckte
vårt hus Gräfsnäsgården i Slottsskogen och vår verksamhet.
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Prova på deltagare på Planetakvällen den 31 oktober 2013

På torsdagskvällen hade vi besök av ca 50 personer där de allra flesta var nya ansikten för oss
alla. Det var en härlig stämning under hela kvällen och Yvonne Carnebro och Märta Öströms
ärtsoppa åts med god aptit. Styrbjörn Kjellins ordnande med varm punsch var också ett
välkomnat inslag! Ingegerd Hägnesten och Patrik Lindgren ledde alla dansarna med bravur
genom kvällen till musik från ett riktigt ”storband” bestående av GNDS husband, som fyllde
scenen till bredden!
På söndagen deltog 7 barn med föräldrar på barnaktiviteten och 14 vuxna kom till pass två
med prova på fiol, där folkdansringen Göteborgs inköpta fioler kom väl till pass för utlåning.
Omdöme från en av alla våra deltagare under festivalen:
Vår anlitade fiolpedagog ställde frågan till barnen om hur det tyckte det hade varit, då blev
svaret genomgående mycket bra – förutom från en tjej, som genast räckte upp handen och sa:
”Nej, jag tyckte inte det var bra, utan detta var BÄST, BÄST, BÄST!!!”

Distriktaktiviteter som GNDS deltagit i
Nationaldagen
Traditionsenligt deltog föreningen även i år på Nationaldagen med dansuppvisning, buskspel
och tågande till stora scenen och vidare till Gräfsnäsgården. Flertalet medlemmar deltog även
i det arbete som krävs den här dagen i form av lotteri- och fikaförsäljning, förberedelser och
städning m.m.
Folknöjesdagen/Sekelskiftesdagen
Vid årets Folknöjesdag den 11 september medverkade inte GNDS som förening. Men liksom
tidigare år hade man en kaktävling - morotskaka. När juryn efter moget övervägande och
noggrann avsmakning kungjorde sitt beslut, visade det sig att en medlem i GNDS återigen
hade vunnit första pris. I år genom Berit Thorson.
Slottskogsstämman 4 maj
GNDS deltog i dansutmaningen och kom trea i år.
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Ungersk Afton 28 september
Från GNDS deltog 7 medlemmar, Maria Thorson, Patrik Lindgren, Jimmy Persson,
Titti D. Astrid Laxrot, Brita Sivertsson, Gerd Stokke. Vi provade på att dansa ungerska danser
blandat med svensk folkdans. Den ungerska musikgruppen Barténa spelade till den ungerska
dansen som instruerades av Monika och Arpad Ölveczky. Dansledarna visade en smakprov på
Csárdás och spelgruppen inledde kvällen med en kort konsert. Under kvällen fick vi smaka på
ungerska specialiteten i form av olika korvar med tilltugg. Stort tack till folkdanssällskapet
National som tog initiativ till denna distriktsaktivitet.

Resor
Bornholm 9 – 12 maj
Det var 16 personer som reste till dansfestivalen på Bornholm. Två uppvisningar
genomfördes för en stor publik som också fick pröva på att dansa. Det var ett trevligt och bra
arrangemang och resenärerna var mycket nöjda med Dansfestivalen.
Vi var 16 personer som reste i fem bilar till dansfestivalen på Bornholm, varav 4 spelmän.
Tillsammans med Vallda folkdanslag genomförde vi 2 uppvisning i Rönne under festivalens
första dag. Vår grupp bestod då av 6 spelmän och 15 dansare. Programmet var sammanställt
av västsvenska danser. (Hambo, Bleking, Väva vadmal från Frändefors, Den långe (polka),
Slängpolska från Medelplana, Gustav Skål, Hallandsvariant, Sexmänning från Fåglum och
Åttaengelska från Ytterby). Eftersom Vallda folkdanslag tidigare deltagit i festivalen, hade vi
stor hjälp av Claes Pehrsson som kontaktperson när det gällde att välja boende och ta del av
festivalens program. Vi bodde i Hasle Feriepark i 4-bädds radhus, inte långt från Rönne,
största staden på ön. Festivalens andra dag bestod bl.a. en festkväll med middag och dans.
Under kvällen genomförde vi en entimmesworkshop i en av lokalerna. Totalt var det 400
dansare från Norge, Dansmark, Finland och Sverige.

Uppvisning i Bornholm 2013
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Gänget som deltog på Bornholms dansfestival 2013

Praque Folklore Days
Vi var en stor grupp på 27 dansare och 3 musiker som reste till Prag den 25 – 31 juli för att
delta i den 7:e festivalen Praque Folklore Days. Festivalen omfattade tre dagar, men vi valde
att stanna ytterligare tre dagar för att kunna bekanta oss ordentligt med denna underbara stad.
GNDS tilldelades två offentliga uppvisningar på Vaclavplatsen och vi deltog även i paraden
genom Prags centrum. För att visa vår nationalitet fick vi låna en flagga av Svenska
Ambassaden, vilket var en mycket positiv kontakt. Publiken applåderade och visade verkligen
sin uppskattning för både danser och musik. Extra jubel för lyftet i Jämtpolskan.

Dansuppvisning och parad på Prague Folklore Days 2013

Efter lördagens uppvisning gick vi
tillsammans med vår guide till U Fleků, ett
bryggeri som startade redan1499, för
festivalens gemensamma middag. Här
serverades traditionella rätter med snaps och
efterlängtad öl. GNDS inledde allsången
med att sjunga en snapsvisa och de övriga
grupperna fortsatte med sina sånger och
stämningen i lokalen ökade.
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Under den lediga tiden hann vi med många
sevärdheter, bl.a. Pragborgen, en guidad
rundtur i Gamla Staden, båttur på Moldau,
och teaterföreställningen
"The Cabinet" på Black Light Theatre
"IMAGE".
Se för övrigt vår reseberättelse.
Guidad tur genom centrala Prag i värmeböljan!

Övrigt
Wendelsbergsrevyn ”Till Salu”
Det var 19 GNDS-medlemmar som besökte Wendelsbergsrevyn den 27 januari, en gemensam
aktivitet i festlig anda.
Uppstartshelg
Det var 22 deltagare som roade sig och hade trevligt
under uppstartshelgen i Rörtången-Lyckebo den 31/81/9. Det var en mycket givande helg och Donal Murtagh
fick en eloge för den goda maten. Ulf Johansson
instruerade oss i att göra fina plåtblommor. Alla fick
med sig ett antal blommor hem. Martin Dahlgren
instruerade oss i stepp, vilket uppskattades mycket.
Christel Copp höll ett fördrag om färger och om hur de
påverkar oss.
Rörtångsblomman i full blomning!

Deltagare på 2013 års ”Uppstartshelg” på Rörtången

Öppet hus.
Den 12 september inbjöd GNDS till ”prova på kväll” med fika.
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KFUM dansinstruktion
Den 11 februari anordnade GNDS tillsammans med Göteborgs Spelmansförbund en danskväll
för KFUM i Gräfsnäsgårdens Annex. Vid detta tillfälle kom KFUM Tillsammans, som består
av ungdomar med funktionsnedsättningar. Det var mycket givande och trevligt.
Ingegerd Hägnesten och Jimmy Persson var dansledare. Spelmansförbundets medlemmar
spelade och ordnade med fika. Från GNDS deltog dessutom ca tio meddansare vid detta
tillfälle.
Kulturdag på Lindholmen
Hammarkullekarnevalen ger ringar på vattnet, så efter vårt deltagande där 2012 hörde nu
Center för språkintroduktion på Lindholmen av sig och ville att vi skulle stå för det svenska
inslaget under deras kulturdag, då deras elever visar upp alla sina kulturer. Den 22 mars
genomförde föreningen ett prova-på-pass för skolans elever och i stort sett var alla eleverna
med på vårt pass även om de hade flera andra aktiviteter att välja på samtidigt. Det var
mycket roligt och uppskattat och en av eleverna kom även till Gräfsnäsgården kort därefter
tillsammans med sin flickvän.

Kulturdag på Lindholmen 2013

Chalmers * 3
I år har vi haft glädjen att få samarbete med Chalmers vid tre olika tillfällen och för tre helt
olika grupper. Föst ut var det Chalmers studenter som tillsammans med en f.d. medlem Jacob
Joachimsson hade samlat sina kurskamrater för en prova på eftermiddag i Gräfsnäsgården den
21 mars. Jimmy Persson och Ingegerd Hägnesten lärde ut danser till en begeistrad skara.
Jacob själv tillsammans med sina föräldrar, Agneta Thivall Joachimsson och
Erling Joachimsson spelade vid detta tillfälle.
Andra gången, den 16 april var det dags för personalfest på Chalmers kemiavdelning och då
fick föreningen uppdraget att underhålla med en folkdansuppvisning på Elite Plaza hotell, där
deras fest ägde rum.
Kort därefter, den 25 april, var det dags att låta doktorandgruppen vid Chalmers att komma
till Gräfsnäsgården och prova på. Även här ledde Jimmy Persson dansen men tillsammans
med Styrbjörn Kjellin och GNDS husband stod för musiken.
Möhippa & Personalavslutning
Lördagen den 4 maj åtog sig Jimmy Persson, Styrbjörn Kjellin och Maria Thorson att anordna
en prova på stund för ett möhippegäng på Gräfsnäsgården. Bruden tillsammans med sitt
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möhippegäng fick prova på alltifrån schottis till en avslutande Gustavs skål, som dagen till ära
var utbytt mot Eriks skål som den blivande mannen hette. Stunden avslutades med en
gemensam skål och stort tack till delar av Göteborgs Spelmansförbund som ställde upp och
spelade till dansen.
Torsdagen den 27 juni kom Dragster kommunikation, PReklambyrå till Gräfsnäsgården för en
stunds prova på folkdans som de hade bokat som sin personalavslutning. Jimmy Persson,
Styrbjörn Kjellin och Maria Thorson hjälpte dem igenom både schottis, bleking samt vävor
och för musiken stod GNDS husband
Sjöfartsmuseet – kulturkalaset
I och med nätverket Planeta fick föreningen förfrågan om att göra något tillsammans med
Sjöfartsmuseet och deras invigning av FRIVAKT den 11 oktober, en utställning om
sjömännens arbetsvisor. I full sjömansmundering ställde GNDS upp med en prova på timma,
där den ena Engelskan efter den andra dansades av både helt nya prova på dansare som av
några mer erfarna.

Engelskor på Sjöfartsmuseet 2013

Föreningskonferens
Den 10 april var det föreningskonferens på Frölunda Kulturhus, för föreningar som verkar
inom Västra Göteborg. Yvonne Carnebro och Lennart Alexandersson representerande
föreningen.
Folkmusikkaféet
GNDS var värd för Folkmusikkaféet den 15 mars när Limbohovet spelade. Vi var 12 personer
som fick jobba med att förse dansarna och musikerna med årskort, entrébiljetter och fika, men
roligt hade vi och konserten var fantastisk. Nästa tillfälle var den 29 november när
Ahlberg, Ek & Roswall spelade för en entusiastisk publik. Vid detta tillfälle var vi 13
personer som tog emot gästerna och deras ytterkläder samt ordnade med fika som
uppskattades mycket av alla närvarande.
Folkdräkter
Föreningen har fått två dräkter skänkta till sig under året.
En Skedevidräkt samt en Leksandsdräkt som tillhört Lars Åke Moureaus mor som varit
medlem i föreningen för länge sedan. Till en av dessa dräkter hörde även ett par skor.
18 (22)
GNDS årsberättelse 2013
2014-01-12/USC

Storstädning av Gräfsnäsgården
Under städdagen den 19 augusti var det sex personer från GNDS som glatt och villigt städade
gården och fick välförtjänt fika efter väl förrättat värv.
Fairtrade Challenge 2013
Torsdagen den 17 oktober deltog föreningen i årets Fairtradefika, som är en nationell fika,
vilken deltagande grupper anmäler sig till. Vid fikat serverades mycket goda chokladmuffins,
nybryggt gott kaffe/ te med mjölk, frukt och juice. Under fikat delades det även ut en lott per
person och när fikat närmade sig slutet, så lottade vi ut flertalet Fairtradeprodukter. Det var
många som hade ett paket med te, kaffe eller choklad med sig hem.
Christina Bernérus berättade under fikapausen om vad Fairtrade står för och hur det uppkom.
Hon passade även på att sälja en hel del Fairtradeprodukter för svenskan kyrkans räkning
under danskvällen.
Kvällens fikapaus fotograferades och skickades till fairtrade.se och dessutom berättade vi om
vår fikaidé, d.v.s. hur vår kväll såg ut. Tyvärr kammande vi inte hem någon vinst i
kategorierna i år, utan vi får fortsatt glädjas åt att vi blev vinnare av bästa fikaidé i Fairtrade
Challenge 2012.

PR och reklam
PR
Under hela året har ett gediget reklamarbete och utåtriktad verksamhet genomförts.
Uppstarten för reklam om vår verksamhet skedde inför THÉdansen den 17 mars, då affischer
i A4-och A3-format trycktes och sattes upp på Gräfsnäsgården, på anslagstavlor i
Slottsskogen, på stolpar och affischställ utomhus samt på biblioteken. Dessutom sattes
affischer i A6-format upp i olika livsmedelsbutiker, delades ut och sattes på bilrutor i centrala
Göteborg.
Alla i vårt e-postregister fick information om dagen och på bl.a. följande sidor på nätet har
reklam funnits; GNDS och Folkdansringen Göteborgs hemsidor, DoToday, Stads Event,
Pogogo, Tipsjakt, Hälsolotsen, Alldans och Studentnyheter. Dessutom i följande tidningars
kalendarium; Göteborgske Spionen och Göteborgs-Posten.
Under delar av året har två bilar haft magnetreklam (Anlita oss – Prova på) på
passagerardörren. Den ena bilen har rört sig i Västra Frölunda och Göteborg samt varit
parkerad med skylten väl synlig under veckodagarna vid Rosenlundsrondellen och den andra
bilen har rört sig i Partille.
Vid alla våra utåtriktade arrangemang såsom THÉdans, West Pride, nationaldagsfirande,
Midsommaruppvisningar, prova på tillfällen och Planetafestivalen m.m. har vi haft med oss
vår låda Lägg i ditt visitkort om du vill få information om vad som händer inom
Folkdansringen! Det har varit ett vinnande koncept att få in många e-postadresser, då det är
personer intresserade av vår verksamhet som vi lätt kan underhålla med e-post om våra
arrangemang.
Information om föreningens arrangemang har även spridits via föreningens hemsida,
Facebook sida samt via direktmail från info@gnds.org.

19 (22)
GNDS årsberättelse 2013
2014-01-12/USC

Personliga visitkort till ordförande Jimmy Persson har tryckts upp samt att
det tagits fram en keps, I-phoneskal till modellerna 4, 4S och 5. Dessutom
har två plastplakat med texten ”Anlita oss – Prova på” tryckts upp, allt
detta levererat av Vistaprint.
Annonsering i all ära – men vars och ens jobb vid varje tillfälle och möte
med andra är enormt viktigt och stort!
Reklam för föreningen
Göteborgs National Dans Sällskap gick med i Instagram under året och
våra medlemmar har uppmanats att bli följare till våra bilder och gärna
själva lägga in #GNDS
Under året har flera anmälningar och förfrågningar inkommit till föreningens infomail,
info@gnds.org, tack vare hemsidan, då de som skrivit till oss oftast har ”googlat” och kommit
till vår sida.
Dessutom har flertalet av våra medlemmar flitigt använt våra profiltröjor både vid utåtriktade
arrangemang som på träningskvällar på Gräfsnäsgården. Dessutom har vi under året lanserat
en keps samt Iphonefodral för 4, 4S och 5 med GNDS bild på, vilket har varit positivt!
Hemsida och e-post
Hemsidan www.gnds.org har haft flera besök av unika adresser under året och sidan är ett bra
sätt för föreningen att nå ut med information till medlemmar, presumtiva medlemmar och
kunder.
Till föreningen finns följande funktionsadresser kopplade.
webmaster@gnds.org, ordf@gnds.org, kassa@gnds.org, sekr@gnds.org, info@gnds.org,
foto@gnds.org, fest@gnds.org samt kalender@gnds.org
Nyårshälsningar från föreningen har skickats till våra kunder med en hälsning om ett fortsatt
samarbete även kommande år. Utskick har bland annat gått till våra midsommaruppvisningsställen, Hammarkullekarnevalen, West Pride-festivalen, Stadsmuseet, Sjöfatsmuseet,
Göteborg & Co och ett antal kontaktpersoner.

Uppvaktningar
Under året har följande personer uppvaktats:
Yvonne Carnebro
60 år den 24 februari
Lennart Alexandersson
70 år den 28 februari
Zenta Borg
75 år den 29 april
Bertil Lind
70 år den 30 maj
Christer Nilsson
70 år den 31 maj
Anders Johansson
40 år den 2 juni
Boo Sundh
65 år den 20 mars
Gunilla Aronsson
65 år den 6 juni
Ingemar Mogren
65 år den 1 juli
Ingela Mattsson
60 år den 7 juli
Britt Kristiansson
70 år den 15 juli
Marianne Aronsson
60 år den 23 juli
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Berit Thorson
Kerstin Olsson
Göran Jonasson
Monica Gustavsson
Elisabet Eftring
Gustaf Söderberg
Madeleine Alm
Kerstin Lundberg
Berit Wallsten
Gunvor Ringström
Marianne Karlsson

75 år den 18 augusti
65 år den 23 augusti
75 år den 2 september
65 år den 3 september
65 år den 18 september
65 år den 5 oktober
60 år den 10 november
75 år den 30 november
60 år den 11 december
80 år den 16 december
75 år den 20 december

Förtjänstmärken
25-årsmärke
Inga märken delades ut i år.

Fotografer till årsberättelsens bilder:
Maria Thorson, Anders Johansson, Kristina Jarnedal, Robert Höglind, Britt-Inger Crafoord och
Ulf Johansson
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Då styrelsen nu ställer sina platser till förfogande vill styrelsen rikta ett varmt tack till alla
som bidragit med arbete och gemenskap under 2013.

Styrelsen tillsammans med musikledaren och representanter från dansledarna och festkommittén

Göteborg i februari 2014
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