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Göteborgs National Dans Sällskap

GNDS Årsberättelse 2014

Berlin den 19 september vid Freizeit- und Erholungszentrum
Föreningen rivstartade på första träningskvällen med att vara värdar för Folkdansringen
Göteborgs releaseparty för den nya hemsidan. Det blev en glittrig kväll med både snittar,
bandklippning, musik och självklart mycket dans.
Under året förlorade vi två av våra medlemmar, Rolf Aronsson och Roy Martinsson.
Torsdagen den 27 februari nåddes vi av det tråkiga beskedet att Rolf Aronsson avlidit i
sviterna efter en hjärnblödning han fick på söndagen 23 februari. Rolf har sedan han blev
medlem i GNDS 1969 varit en stor tillgång för föreningen. Många är de uppdrag som han har
haft både i föreningen och i distriktet. Under senare år var han även engagerad i
lokalkommittén för Gräfsnäsgården. Ett tomrum som blev och är svårt att fylla, med tanke på
hans kompetens, mångåriga medlemskap samt hans alltid lika glada humör!
Rolf genomförde alla uppdrag med glädje och med stort engagemang. Under många år har
han varit vår dansledare och med fast hand instruerat oss i dansernas alla steg och turer.
Redan 1971 tog han på sig det första uppdraget i föreningen och har sedan fortsatt att under
alla år vara en hörnsten och glädjespridare i GNDS.
Den 13 november fick vi besked om att Roy Martinsson avlidit under onsdagen den 12
november. Roy var också medlem i föreningen under många år och var även vår dansledare
under en period. Då fick vi lära oss att dansa Cha-cha, tango och bugg.
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Föreningen har hållit fanan högt och som traditionen bjuder har föreningen även i år varit
mycket engagerad i både egna arrangemang och uppvisningar, men också drivande av flera
distriktsarrangemang.
Under midsommar genomfördes nio uppvisningar varav en i Trädgårdsföreningen. Många
dansare och musiker deltog vid alla tillfällena. Föreningen har haft uppvisningar vid
Tynneredsdagen och på Chalmers. Dessutom har vi genomfört prova-på-dans, dels för företag
och grupper i Gräfsnäsgården, men också ute på andra arenor, som t.ex. Kvibergs kantiner på
endagsfestivalen Folktopia.
Föreningen drev för distriktets räkning även i år Hammarkullekarnevalen och en grupp från
GNDS deltog med dansare och musiker i karnevalståget.
Dagen efter Hammarkullekarnevalen var det åter igen dags för Folkdansringen Göteborg att
delta på West Pride festivalen, där GNDS var drivande och projektansvariga. Under festivalen
genomfördes en workshop på Artisten under den festkväll som anordnades tillsammans med
flera dansorganisationer i Göteborg. Vi deltog även i paraden från Götaplatsen till
Trädgårdsföreningen med den ”pimpade” röda bilen med en stor midsommarstång fastsatt
mitt i. Efter bilen paraderade folkdansare tillsammans med folkmusiker mot
främlingsfientlighet.
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.
För andra året i rad deltog föreningen i Planeta ett nätverk som arrangerar
världsmusikfestivalen Planeta, vilket pågick under en knapp vecka under hösten. GNDS
erbjöd en kväll med 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. Representanterna i nätverket representerar både
GNDS och Folkdansringen Göteborg och hade därför arrangerat Folkdanssällskapet National
till att låta knattedansen ingå som en aktivitet i årets festival.

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
Sandra McEwen
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 Pär Ekström i egenskap av ordförande för Folkdansringen
Göteborg, Maria Thorson som ansvarig utgivare och redaktör för Vävan, Ursula Scotting som
ekonomisk ansvarig för kursverksamheten och revisorsersättare, Anders Johansson som
projektledare för distriktets nya hemsida underordnat PR-gruppen samt Ingvar Gustavsson i
slöjdsektionen och Rolf Aronsson (t.o.m. februari) i lokalkommittén.

Möten och medlemmar
Möten
Styrelsen har haft 9 möten och 2 arbetsmöten. Föreningen har haft fyra ordinarie
medlemsmöten varav ett årsmöte.
Medlemsantal
Vid årets utgång hade föreningen 126 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 via post 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 41 dans- och träningskvällar. Det har i genomsnitt varit 29
deltagare vid de ordinarie danskvällarna. Instruktörer för träningskvällarna har varit
Ingegerd Hägnesten, Patrik Lindgren, Rolf Aronsson och Styrbjörn Kjellin.
Torsdagskvällarna under våren har vi varvat uppvisningsdanser med olika smådanser, vilket
har fungerat bra. Under hösten har vi genomfört ”trekvartsdanser” där man fick prova på
enkla danser under en trekvart före ordinarie träning.
Under året dansade vi bland annat följande danser.
Engelska från Norra Grundsund
Slängpolska från Skåne
Den Långe, Ytterby
Slängpolska från Medelplana
Räknarn från Norra Grundsund/
Engelska från Stigtomta
Skalhamn
Engelska för tre par
Rimppa från Norrbotten
Åttamannadans från Ödsmål
Hambo
Getabockadans från Vinslöv
Schottis från Bingsjö
Getabockadans från Kullabygden
Bodapolska
Juego
Texasschottis
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Bingsjöpolska
Folklig Menuett
Armstrongs vals
Farandole
Virginia Reel
Jämtpolska
Smålandspolska
Eikerill från Norge
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Musik
GNDS har haft förmånen att ha levande musik vid alla träningstillfällen. Under
träningskvällarna har Berit Thorson, Göran Jonason, Rudolf Lindgren, Gerhard Isacsson och
Elisabet Eftring troget spelat till dans. Emellanåt har
dessutom Bjarne Lantz, Elisabet Helmerson-Lundahl,
Ulf Dennhag, Robert Höglind, och Thomas
Johannesson deltagit.
Vid övriga uppvisningar bland annat i samband med
midsommar, har även Ingela Linderå, Bjarne Lantz,
Robert Höglind, Eva Blanck, Jan Nilsson, Lennart Ehn,
Karin Westerståhl och Thomas Johannesson deltagit, så
att GNDS under året kunnat genomföra 16
uppvisningar.

Fullt drag på musikerna en kväll!

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 8 gånger under året.
Uppvisningar
10 maj
11 maj
30 maj – 1 juni
31 maj
6 juni
13 juni
19 juni
19 juni
19 juni
20 juni
20 juni
20 juni
20 juni
20 juni
4 okt
19 dec

Slottsskogsstämman
Tynneredsdagen
West Pride festivalen
Hammarkullekarnevalen
Nationaldagen
Midsommaruppvisning Hammarkulletorget
Midsommaruppvisning Altplatsens äldreboende
Midsommaruppvisning Kaverös Äng
Midsommaruppvisning Änggårdsbacken
Midsommarafton uppvisning Gerdas Gård
Midsommarafton uppvisning Åhemmet
Midsommarafton uppvisning Trädgårdsföreningen
Midsommarafton uppvisning och lekar Delsjökolonin
Midsommarafton uppvisning Otium
Workshop på Chalmers
Workshop på centrum för språkutveckling

Tynneredsdagen
Återigen var det dags för GNDS att vara
med på Tynneredsdagen, den 11 maj och i
år var det flera nya medlemmar som
gjorde sin premiär inom
folkdansuppvisning. GNDS husband stod
som vanligt för musiken.
Dansuppvisning på Tynneredsdagen med
flera nya medlemmar
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Midsommar
I år genomfördes nio uppvisningar 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.

Midsommaruppvisning och ringdans på Delsjökolonin

Kurser, studiecirklar och kulturprogram
Repetitionsgånger
Under hösten 2014 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 startat sitt dansade i och med dessa tillfällen. Det har varit mycket positivt att kunna
slussa in nya förmågor till föreningen på detta sätt. Speciellt då ingen förening inom
Folkdansringen Göteborg har haft någon nybörjarkurs under 2014. Repetitionsgångerna har
letts av Patrik Lindgren och Ingegerd Hägnesten.
Kurser
19 – 23 februari

Umefolk och Världsmusikgala i Umeå

3 mars

Underkläder, från särk till stringtrosa i Gräfsnäsgården

9 mars
16 mars

Knyta nätkasse
Martinssons blandning, Rångedala Bygdegård

16 mars

Uppvisningar i Tobo, Rikskurs

25 augusti
25 augusti
2 september
27 september
28 september

Studiecirkel Vävning
Dräktsömnad
Kurs i knyppling
Danskurs i Föllingedanser, Jämtland
Nålbindning
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Jimmy Persson
Ingegerd Hägnesten
Zenta Borg
Kristina Jarnedal
Märta Öström
Brita Sivertsson
Zenta Borg
Jimmy Persson
Märta Öström
Styrbjörn Kjellin
Patrik Lindgren
Jeanette Hogstam
Brita Sivertsson
Zenta Borg
Ingela Mattsson
Zenta Borg
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5 oktober

Med Lupp och Pannlampa

18 - 19 oktober
25 – 26 oktober
26 oktober

Stråk och spelteknikkurs i Gräfsnäsgården
”Att leda dans” i Gräfsnäsgården, Rikskurs
Danska Danser i Heberg

14 - 15 november
22 november

Nordiska Folkkulturens Kongress, Stockholm
Danskurs i Polskor i Gräfsnäsgården

22 november

Spelkurs i Gräfsnäsgården

23 november

Sekelskiftesdanser från Lyse, Lysekil

Studiecirklar Våren 2014
Dansledarcirkel VT 2014
Folkdans VT 2014
Nybörjarkurs – Steg 1
Nybörjarkurs – Steg 2
Musik till folkdans
Festival i Berlin - planering av resa
Ukulele grep 1 VT 2014
Ukulele grep 2 VT 2014
En PR-satsning i Väster
Sommarskoj 2014
Fest och trivsel
Ljud och utrustning
Mötet med måltiden
Kulturprogram/annan folkbildning
Våren 2014
THÉdans, pass 1, 2 och 3
Dans och musik i Tynnered
Folkdansuppvisning och folkmusik
Lätta danser – levande musik och enklare danser
med instruktion – flertalet tillfällen under vt-14
Hammarkullekarnevalen, parad

West Pride - workshop, dans under regnbågen
West Pride - parad med uppvisning
Midsommardans
Sång och dans i midsommartid
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Brita Sivertsson
Zenta Borg
Märta Öström
Berit Thorson
Patrik Lindgren
Styrbjörn Kjellin
Jimmy Persson
Brita Sivertsson
Brita Sivertsson
Patrik Lindgren
Styrbjörn Kjellin
Malte Hermansson
Kerstin Harvenberg
Ingela Mattsson
Lars Jonsson
Berit Thorson
Gerhard Isacsson
Rudolf Lindgren
Jimmy Persson

Hösten 2014
Dansledarcirkel ht 2014
Folkdans ht 2014
Nybörjarkurs/repetitionsgång – Steg 1
Nybörjarkurs /repetitionsgång– Steg 2
Ukulele grupp 1 ht 2014
Musik till folkdans
Ukulele grupp 2 ht 2014
En PR-satsning i Väster
Mötet med måltiden
Fest och trivsel
Luciasånger
Jubileum 2015
Festival i Berlin - Planering
Hösten 2014
Folkdansuppvisning och folkmusik
Ammenäs – aktivitetshelg
Kom tillsammans under festliga former
Lätta danser – levande musik och enklare
danser med instruktion – flertalet tillfällen
under ht-14
Prova på svensk folkdans
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Kulturbidrag
Under året har föreningen sökt och fått bidrag från Kulturens bildningsverksamhet för
Hammarkullekarnevalen 2014 samt för Planetafestivalen 2014.

Temakvällar
Bodapolska, torsdag 27 februari och 13 mars. Conny Andersson och Madeleine Alm hade
kurs för dansarna medan musikerna var i lilla salen och hade kurs i Bodapolska ledd av Jan
Nilsson.
20 mars, Skotska danser instruerades av Styrbjörn Kjellin. Kvällens fikabord var dukat med
tema Skottland och tilltugget bestod av goda marmelader, ost och kex.
Den 16 oktober förvandlades Gräfsnäsgården till en fairtrade bierstube, då det blev tysk afton
med bildvisning från föreningens resa till Berlin och smaskig fairtradefika. God tysk mat och
roliga tyska danser som gruppen hade fått lära sig stod också på programmet och som nu
Patrik Lindgren, Styrbjörn Kjellin och Ingegerd Hägnesten ledde alla igenom.
23 oktober var föreningen inbjuden till Romelanda folkdanslag, för ett föreningsutbyte.
Trevligt att efter många år åter få tillfälle att få dansa och spela tillsammans med dem. Från
GNDS deltog 19 personer.

Fester
Påskfest
På Skärtorsdagen var det 40 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 29 dansare och musiker till en fest med
sedvanliga tillbehör. Även i år höll vi till på Björnekulla Gård i Västra Frölunda.
Höstfest
Festens tema var hattar och man roade sig kungligt till tonerna av Wendelsbergs Spelmanslag.
De 38 deltagarna njöt av Kristina Jarnedals gulaschsoppa till sista droppen. En mycket lyckad
fest med en flora av hattmodeller där endast fantasin satte gränsen.

Fina festdeltagare i hatt och kvällens spelmän.

GNDS Årsberättelse 2014 2015-01-09
Ursula Scotting, Ulf Johansson, Maria Thorson

8 (18)
Luciafest 11 december
Årets Lucia var Britt Kristiansson 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 julblommor lottades som vanligt ut till lyckliga vinnare.
Grötfest i Kindstugan
Den 15 december var det 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.

Distriktsaktiviteter som GNDS arrangerat
Releaseparty – Invigning av distriktets nya hemsida
Torsdagen den 9 januari stod GNDS värdar för distriktets releaseparty genom att upplåta sin
danskväll och ordna med dekorationer, mingelmusik och mycket goda snittar. Kvällen började
med en timmas mingel, där även projektledaren Anders Johansson och hans ”webgäng”
deltog samt att distriktsordförande Pär Ekström officiellt invigde sidan med bandklippning.
Efter minglet spelade Kråkstråk till dans som Ingegerd Hägnesten och Patrik Lindgren ledde.
Det var många som tog tillfället i akt för en festkväll och extra roligt att det var representation
från så många föreningar. Det var ca 75 personer som gästade evenemanget.
THÉdans
Traditionsenligt genomförde GNDS distriktsarrangemanget THÉdans i Annexet den 6 april.
Dagen var 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 Isacsson,
Elisabet Eftring, Rudolf Lindgren samt Elisabet Helmerson-Lundahl 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.

Fikadags på våfflor under tältet och entusiastiska dansare inne i Annexet
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West Pride festivalen
Folkdansringen Göteborg deltog för tredje året i rad på West Pride festivalen med GNDS som
drivande och arrangerande förening. I år anordnades en workshop under ledning av Ingegerd
Hägnesten och Patrik Lindgren i folkdans på Artisten, under den kväll som även andra
dansföreningar hade workshop. Kråkstråk spelade till dansen och var även med och spelade
en stund på festkvällen som avslutade fredagskvällen den 30 maj. På söndagen den 1 juni
ställde vi upp tillsammans med Folkdansringen Göteborg i paraden, som i år gick från
Götaplatsen till Trädgårdsföreningen. I år var det Patrik Lindgren som höll ihop paraden för
vår räkning och traditionsenligt ställde Britt Kristiansson generöst upp med sin bil ”Smulan”
och Maria Kristianson rattade vant bilen längs paradvägen. Med oss i paraden gick även
ordförande för Folkdansringen Bohuslän/Dal samt folk från Folkmusiker mot
främlingsfientlighet.

West Pride paraden 2014
Hammarkullekarnevalen
Även i år var GNDS projektansvariga för vår del av Hammarkullekarnevalen den 31maj och
har skött allt det praktiska, men formellt är det ett arrangemang tillsammans med
Folkdansringen Göteborg.
Fjärde gången gillt. Nu har vi fått 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 vår trekvartdans.
Dagen innan karnevalen byggde några under
ledning av Ulf Johansson upp lastbilsflaket
som våra musiker skulle sitta på. Mycket från
tidigare års byggmaterial återanvändes, men i
år ”lyxade” vi till det med sittunderlag samt
regnskyddsrullgardiner för musikerna.
I år hade Bjarne Lantz samlat tio musiker, så
det var ett härligt fullastat lastbilsflak med
spelglädje som kom körandes. Vår lastbil från
Allfrakt kördes även i år galant genom de
trånga passagerna av Anders PerssonHägnesten som till sin hjälp hade
Stefan Genlöv.
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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.
Bjarne Lantz och Jimmy Persson fick också möjlighet dagen innan karnevalen att vara med i
radio P4 och berätta om vår medverkan, samt lära programledaren Teddy Pankovski schottis
till rappmusik.

Dansstopp på torget i Hammarkullekarnevalen 2014

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!
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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 och i februari 2014 fick Planeta pris som
årets arrangör på Folk- och världsmusikfestivalen i Umeå, vilket GNDS får ta åt sig av som en
del av nätverkets många arrangörer.
Under året har Maria Thorson och Berit Thorson medverkat på 10 nätverksmöten samt att
Maria Thorson och Jimmy Persson har deltagit i heldagen den 5 oktober på Musikens hus
med fokus på hur Planetanätverket kan stärkas och bli ännu bättre framöver.
2014 deltog GNDS för andra året i Planetafestivalen med 1 aktivitet, den 30 oktober Prova på
svensk folkdans och bli bjuden på svensk matkultur i form av ärtsoppa. Dessutom så ledde
GNDS planeringen av att Folkdanslaget National fick med Prova på barndans i två pass för
barn 3-6 år den 2 november inom festivalen.
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. Vi lyckades även nå en bred allmän besöksgrupp genom att få möjlighet att
finnas med i programbladet och på nätet för Planeta samt i annonsen i Göteborgs-Posten.
Dessutom har vi fått vara en del av ett spännande nätverk som ger ringar på vattnet!
Vårt deltagande satte svensk folkdans och musik på kartan samtidigt som många upptäckte
vårt hus Gräfsnäsgården i Slottsskogen och vår verksamhet.

Hängivna prova på deltagare under Planetakvällen
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! Patrik Lindgren och Styrbjörn Kjellin ledde alla dansarna med bravur
genom kvällen till musik från ett riktigt ”storband” bestående av GNDS husband med extra
förstärkning av ett antal musiker utanför föreningen.
På söndagen kom tyvärr inga nya barn till knattedansen som Folkdanssällskapet National
anordnade, förutom de barn med föräldrar som tidigare deltaget i knattedans.
Vid de tillfällen under Planeta som det var aktivitet på Gräfsnäsgården så fanns ”grindslanten”
framme. I vilken man kunde lägga en frivillig entré som oavkortat gick till insamling för
Ebola.
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Distriktsaktiviteter som GNDS deltagit i
Slottsskogsstämman 4 maj
GNDS deltog i dansutmaningen och kom trea i år.
Nationaldagen 6 juni
Traditionsenligt deltog föreningen även i år på Nationaldagen med dansuppvisning 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. Tyvärr regnade det en stor del av dagen, så något buskspel kunde det tyvärr
inte bli, men det mesta gick ändå att genomföra.

Efter att i regn ha dansat uppvisning på Medborgarceremonin.
drog sitt strå till stacken under Nationaldagen…

Även yngsta medlemmen

Folknöjesdagen/Sekelskiftesdagen
Vid årets Folknöjesdag den 7 september medverkade inte GNDS som förening. Men liksom
tidigare år anordnades en kaktävling där GNDS tyvärr inte vann, men blev en god trea genom
Brita Sivertsson.
Musik- och dans heldag den 22 november
Musik- och danssektionen anordnade en kurs i visor, dans och spel med efterföljande
festkväll. I spelkursen deltog Berit Thorson, Rudolf Lindgren samt Gerhard Isacsson. I
danskursen deltog Patrik Lindgren, Styrbjörn Kjellin, Malte Hermansson, Kerstin
Harvenberg, Ingela Mattsson och Lars Jonson.

Resor
Herbsttanzfest in Berlin-Köpenick
Vi var en stor grupp på 27 dansare och 4 musiker som reste till Berlin den 18 – 22 september
för att delta i den 39:e höstdansfestivalen. Festivalen omfattade tre dagar, 19 - 21 september,
men flertalet stannade i Berlin några extra dagar för att kunna bekanta sig ordentligt med
denna underbara stad. GNDS tilldelades två uppvisningar, en på fredagen i Freizeit- und
Erholungszentrum (FEZ) och en kortare på lördagen i Grosbeerenhalle, där Ingegerd
Hägnesten även ledde alla 350 deltagarna i en Väva.
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Vårt dansprogram var:
Polka, Smålandspolska, Hambo, Engelska, Rimppa och
Jämtpolska.

På söndagskvällen samlades de flesta på en närliggande
restaurang, dit Ingvar Sjökvist hade bjudit in en tysk vän
som spelar professionellt i Berlin. Fritz underhöll oss alla
med sitt dragspel som lät som en hel orkester och stundtals
spelade även våra egna musiker med.
Under den lediga tiden hann vi med många sevärdheter, bl.a. Brandenburger Tor,
Murutställningen, som nu firade att det var 25 år sedan muren revs, det nya centrumet i
Berlin Alexanderplatz, all nybyggnation på Potsdam och en och annan öl.

Övrigt
Wendelsbergsrevyn ”Tjuvlyssnat”
Det var 20 från GNDS som besökte Wendelsbergsrevyn den 24 januari, en gemensam
aktivitet i festlig anda.
Styrelsedag
I början på året fick våra medlemmar en enkät, som bland annat handlade om våra
torsdagskvällar och informationsspridning. Lördagen den 26 april samlades styrelsen samt
musikledaren och dansinstruktörerna för att ta del av vad enkäterna hade gett för svar. Patrik
Lindgren presenterade enkäten och Anders Johansson var moderator. Det var spännande att ta
del av svaren och speciellt tack till de medlemmar som hade tagit sig tid att fylla i frisvaren.
Efter dagens diskussioner beslöts det att arbeta vidare med materialet både handgripligen på
torsdagar samt på uppstartshelgen i september.
Folktopia 6 augusti Kvibergs kantiner
I och med att ”Folkmusiker mot Främlingsfientlighet” hade gått med oss i paraden på West
Pride, hörde de av sig till GNDS om att de önskade en punkt prova på folkdans på den
endagsfestival som gruppen Folkklubb i Göteborg skulle anordna. Jimmy Persson och
Ingegerd Hägnesten ledde en timmas prova på och till dansen spelade initialt en av
folkklubbens medlemmar, Hampus Odlöw, men ju längre vi höll på desto fler musiker hängde
på, och när är timman var slut var det fem musiker att tacka. Det var väldigt roligt att delta
och GNDS prova på timma var upptakten inför en av kvällens konserter som var helt
enastående. Folkmusikgruppen Filarfolket hade återförenats efter 25 år. Redan vid första låten
var stämningen hög. När extranumren kom så höjdes temperaturen ytterligare. För de
medlemmar som var med blev det en riktigt häftig och upplevelserik kväll på denna första
anordnade endagsfestival vid namn Folktopia. (www.folkklubb.se)
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Uppstartshelg
Det var 29 deltagare som roade sig och hade trevligt under uppstartshelgen på Ammenäs
fritidsanläggning i Uddevalla den 6 - 7 september. Det var en mycket givande helg och
Donal Murtagh som var vår kock under helgen, fick en eloge för den goda maten. Lördagen
ägnades dels åt att presentera den enkät som gjordes i början på året samt bilda smågrupper
och diskutera vidare hur vi kan nå den ideala torsdagskvällen. Dessutom ägnades lite tid för
idéer inför vårt stundande jubileum. Vad vill vi göra under vårt jubileumsår? Efter
diskussions-passet tog Thomas Pilkrona hand om oss genom att instruera olika tyska danser
som dansas på 39. Herbsttanzfest in Berlin-Köpenick. Kvällen avslutades med den numera
traditionsenliga kräftskivan med alla tillbehör.

Deltagarna lär sig tyska danser på dagen och nya visor på kvällen…
Söndagen ägnades
åt en slöjdaktivitet
med Ulf Johansson
som instruktör, där
vi fick göra en fin
musselskalskrans,
som man fick ta
med hem.

Öppet hus
Den 11 september inbjöd GNDS till prova-på-kväll med fika.
Chalmers dansinstruktion
I år har vi haft glädjen att återigen få samarbeta med Chalmers vid ett tillfälle, då spexgruppen
önskade prova på folkdans lördagen den 4 oktober som en del av sina gruppövningar.
Jimmy Persson, Britt-Marie Johannesson och Ingegerd Hägnesten lärde ut danser till en
begeistrad skara på ca 35 personer. Berit Thorson, Göran Jonason, Rudolf Lindgren, Bjarne
Lantz samt Gerhard Isacsson spelade till dansen.
Julfest på Lindholmen
Center för språkintroduktion på Lindholmen hörde åter igen av sig och ville att vi skulle
komma till deras kulturdag i mars månad, men tyvärr kunde vi inte ställa upp. Däremot fick vi
en ny chans den 19 december på deras julfest, då vi gjorde en kortare uppvisning och sedan
dansade tillsammans med de ca 300 eleverna.
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Föreningskonferenser
Den 26 mars var det föreningskonferens på Frölunda Kulturhus, för föreningar som verkar
inom Västra Göteborg. Göran Reinestam representerade vår förening.
Den 12 november var det åter en föreningskonferens på Frölunda Kulturhus, för föreningarna
som verkar inom Västra Göteborg. Ursula Scotting representerande föreningen.
Folkmusikkaféet
GNDS var värd för Folkmusikkaféet den 9 maj när Draupner 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 28 november när
Världsmusiklinjen gjorde sin årliga konsert- och dansspelning på Folkmusikkaféet. En festlig
kväll utlovades med musik från världens alla hörn, inte minst från Sverige – och det blev det!
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 en dräkt skänkt till sig under året.
En skånedräkt från Torna Härad som tillhört Margit Jönsson f.d. Persson som var född år
1916 i Flädie nr 20. Dräkten skänktes till föreningen av hennes dotter Karin Arwidson som
hittade oss genom hemsidan och blev väldigt glad för att dräkten fick ett nytt hem och kom till
användning.
Fairtrade Challenge 2014
Torsdagen den 16 oktober deltog föreningen i årets Fairtradefika, som är en nationell fika,
vilken deltagande grupper anmäler sig till. Den här kvällen ägnades även åt att återblicka mot
föreningens Berlinresa, vilket blev en kombination av oktoberfest och fairtrade. Vid fikat
serverades därför tyskinspirerade goda snittar som Britt Kristiansson hade tillverkat. Till
efterrätt erbjöds god fairtrade fika bestående av chokladmuffins, nybryggt gott kaffe/ te med
mjölk. Christina Bernérus berättade under fikapausen kort om Fairtrade och erbjöd alla att
köpa med sig Fairtradeprodukter som hon sålde för Svenska kyrkans räkning under
danskvällen.
Jubileumsförberedelser
Under året har en del förberedelser inför kommande jubileumsår genomförts. En grupp
bestående av Jimmy Persson, Ulf Johansson, Britt-Marie Johannesson, Maria Thorson,
Ursula Scotting och Brita Sivertsson har bland annat sett efter lämplig festlokal och hållit
samman projektidéer för jubileet. En annan grupp bestående av främst Ulf Johansson, Ursula
Scotting och Kristina Jarnedal har ”grottat” ner sig i protokoll från tidernas begynnelse.
Mycket roligt har framkommit som kommer att arbetas vidare med och presenteras i olika
former under 2015. Dessutom har några grupper bildats som skall arbeta med bl.a. resor, att
förgylla torsdagskvällarna, PR och hur vi allmänt kan få året att glänsa lite extra både internt
och externt.
Storstädning av Gräfsnäsgården
Under städdagen den 18 augusti var det 5 personer från GNDS som glatt och villigt städade
gården och fick välförtjänt fika efter väl förrättat värv.
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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 6 april, 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 och delades ut.
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.
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 samt chans att vinna en danskurs. 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.
I samband med trekvartsdansen betalade vi för en annons på facebook, vilken visades för
ca 6000 personer till en kostnad av150 kr, vilket får ses som ett effektivt sätt att nå ut med
information.
I samband med West Pride köpte även föreningen en annonsplats i bilagan till tidningen
Metro som delades ut under hela veckan med information om vår trekvartsdans.
Under året har affischer för olika arrangemang tryckts upp samt att
plastplakat med bl.a. Kulturens logotype på samt banderoller har
beställts av Vistaprint. Det har också tagits fram reklamnappar för
de minsta anhängarna från namnnappen.
Göteborgs National Dans Sällskap finns med på Instagram och
under året har ett antal bilder lagts upp som även funnits kopplade
mot föreningens hemsida. Våra medlemmar uppmanas att bli följare
till våra bilder och gärna själva lägga in med #GNDSfolk.
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 och på träningskvällar på Gräfsnäsgården.
Annonsering i all ära – men vars och ens jobb vid varje tillfälle och möte med andra är enormt
viktigt och stort!
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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, Stadsmuseet, Sjöfartsmuseet, Göteborg & Co och ett antal
kontaktpersoner och kunder.

Uppvaktningar
Under året har följande personer uppvaktats:
Ingrid Bergström 70 år 7 februari
Maria Thorson 40 år 6 augusti
Siv Lavén 70 år 2 mars
Eva Blanck 60 år 8 september
Göran Reinestam 70 år 6 mars
Jan Nilsson 65 år 19 september
Bjarne Lantz 70 år 11 mars
Jonas Forsberg 50 år 24 september
Malte Hermansson 60 år 11 mars
Birgitta Westhed 75 år 2 oktober
Orvar Magnander 75 år 22 mars
Anne Claesson 65 år 8 oktober
Pentti Bentblad 70 år 15 april
Lillemor Flodén Magnusson 70 år 25 november
Roy Martinsson 65 år 29 april
Rudolf Lindgren 80 år 2 december
Karin Liberg 65 år 4 maj
Ann-Britt Johansson 65 år 5 december
Jimmy Persson 65 år 11 juni
Styrbjörn Kjellin 70 år 11 december

Förtjänstmärken
25-årsmärke
I år delades märket ut till Karin Persson-Hägnesten, Anders Persson-Hägnesten och
Emelie Mattsson.

Fotografer till årsberättelsens bilder:
Ulf Johansson, Anders Johansson, Maria Thorson, Kristina Jarnedal och Anders Wallsten
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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 2014.

Göteborg i februari 2015
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