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November
Ons 2

Dansövning kl 19.00—21.30

Mån 7

Danskurs kl 18.30-20.00

Ons 9

Föreningsmöte med Luciaval

Tors 10

Distriktsdanskväll

Lör 12

Folkdanskurs i Söderringssalen kl 10—15

Mån 14

Danskurs kl 18.30-20.00

Tis 15

Distriktsmöte

Ons 16

Dansövning kl 19.00—21.30

Mån 21

Styrelsemöte i Björkhagen. Samling kl 18.00
Danskurs kl 18.30-20.00

Ons 23

Dansövning kl 19.00—21.30 Samkväm
Manusstopp för SNYT nr 9

Sön 27

Adventskaffe i Söderringssalen kl 11—15

Mån 28

Danskurs kl 18.30-20.00

Ons 30

Dansövning kl 19.00—21.30
December

Mån 5

Avslutning på danskursen kl 18.30-20.30

Ons 7

Dansövning kl 19.00—21.30

Lör 10

Luciafirande på Midsommargården

Lör 24

Tomten kommer

Lör 31

GOTT NYTT ÅR!
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iden rusar iväg .

Vi har haft Brage på besök,
varit på Skansens jättemysiga
höstmarknad med dansuppvisning av Nacka sekelskiftesdansare. Gammeldanskursens första del har haft avslutning. Kursdeltagarna
har blivit riktigt duktiga nu, ser lovande ut för
fortsättningskursen.
Vi går med jättekliv mot Luciafirandet. Dags
att planera in det redan nu så ni inte missar
det.
Men innan skall vi klämma in adventskaffet
med loppis i Söderringssalen. Alla aktiviteter
ligger tätt. Det blir mycket att göra.
Kan vi kanske hoppas på att våra duktiga
bullbakare gör några extra lussebullar så att
det räcker till luciafirandet också. Hör av er
till Samkväm för samordning.
Det har ju inte blivit någon gemensam höstpromenad i år så jag tog min promenad i egen
regi. Började i närområdet och kan konstatera
att i de centrala delarna av Solna och Sundbyberg är allt en enda röra p.g.a. bygget av tvärbanan. Trafiken står så gott som stilla. Det
blir tunnelbana till kursen på måndagarna.
/Roland
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Vi hade ju besök av vänlaget Brage
från Borgå-Pernu den 24-25 september, då vi firade vårt 10-årsjubileum
tillsammans, så på lördagens samkväm
fick alla lära sig dansen ”Bragingen”
som Erland gjort till detta tillfälle och
till musiken som Gunnar komponerat i
”humpatakt”. Den har vi dansat några
gånger till på onsdagarna.

Grattis
Birgitta Nordström

18/11

Kjell Eklund

28/11

Hans Andersson

27/11

Elvy Heinonen

27/11

Vicke Wandegren

29/11

Ulla Forsell

3/12

Roger Persson Linde

8/12

Carina Lööf Frohm

11/12

Bernt Lööf

11/12

Solveig Gustafsson

14/12

Gunnar Eriksson

16/12

Berit Callander

21/12

Åsa Wandegren

22/12

Eva Ebbman

24/12

Ulla Eriksson

27/12

Lena Walkendorff

30/12
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60 år

Nu har halva terminen gått och det blir
allt kallare utomhus. Då är det skönt
att få dansa sig varm på träningarna
tycker jag och hoppas att du gör detsamma.
Om du vill lära dig nordleksdanserna
så har distriktet en kursdag den 19
november i Söderringssalen som alla
kan anmäla sig till via kansliet.
Örjansringen har tyvärr inte kunnat
fortsätta med alviksdanserna på grund
av hyresförändringar, men har i alla
fall kvar en ”Gröna-boken-danskväll”
den 17 november kl 19 i Stora Essingens församlingssal. Anmälan till
orjansringen@folkdansringen.se eller
telsvar 464 99 99.
Vi dansses igen! / Mirre

60 år

Vi har fått ett tackkort från
Inga Leander:
70 år

Varmt tack för gåvan till Rolfs
minne.
Många hälsningar
till er alla från

60 år

Inga

På vårt senaste styrelsemöte behandlade vi årsplan och budget för 2012. Beslut tas på föreningsmötet i november.
Det är märkligt att varje år tar det
längre tid att prata om/behandla årsplanen än budgeten. Både Lars-Åke
och Göran har lagt ner mycket tid på
årsplan respektive budget inför detta
möte, vilket är mycket uppskattat.
Eftersom vårt möte började kl 20 direkt efter danskursen, försökte vi hålla
det så kort som möjligt (fast det är
svårt). Utöver ovanstående två punkter
var det ju som vanligt rapporter samt
information om kommande aktiviteter
från de olika kommittéerna.

Framtidsgruppen har haft ytterligare
ett möte. Vi räknar med rapport på
föreningsmötet.
För övrigt hoppas vi alla att få se dig
på onsdagskvällarna, då dansprogrammen är upplagda enligt förslag från
Framtidsgruppen. Som vanligt tycker
en del att det är bra och en del tycker
inte det. Jag själv tycker ingenting,
eftersom jag av flera olika orsaker inte
har kunnat vara med på de senaste
onsdagsträningarna, men det ska bli
ändring på det!
/ Kjerstin

Tack för senast-mejl från Gudrun Wikström, Brage
Hej! Tack igen för en trevlig weekend. Tiden bara rusar iväg, tror du att
vi blir långsammare eller vad är det?
Ni hade ju beställt helt super väder.
Skansen var ju jättefint och visst var
det roligt att träffas och dansa. Tyvärr
hinner man inte med så mycket dans
på en kväll.
Hälsa spelmännen och tacka för fin
musik !
Vi fick noterna till Erlands Bragingen
men ingen hade tagit med sig beskrivningen. Kan du vara snäll och skicka
den.

Imorgon åker vi (dansarna) till Åbo för
att gå på teater, vi skall se Les miserables (får bra kritik). Vi övernattar i
Åbo, skall se en Carl Larsson utställning i Åbo konstmuseum, så det blir
kultur hela weekenden.
Kom just nu att tänka på att nåt sånt
skulle vi kunna göra tillsammans: Vi
kommer till Åbo, Ni kommer till Åbo
och så går vi på teater eller nåt annat
kulturellt.
Ha det så bra. Hälsningar till alla.
Gudrun
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Danser på
onsdagarna
2/11-7/12 2011
2/11 – Rundslänga från Delsbo, Gotlandskadrilj, Fyrtur från Barva, Sånglek, Ekebypolska, Huj-Polka, Rimppa, Sunnanövals.
16/11 – Rundslänga från Delsbo,
Engelska för 6 par, Ekebypolska,
Sånglek, Dans från Vikbolandet, Ullas Mazurka, Hambopolska från Föllinge, Ersnäsdansen.
23/11- Samkväm – Schottis från Idre,
Varsovienne från Arbrå, Ränningen,
Ringländer från Oviken, Sånglek,
Engelska från Bohuslän, Väva Vadmal från Rönneberga, Fernbopolska,
Valsvariant.
30/11 – Schottisvarianter, Västgötapolska, Engelska från Floda, Sånglek,
Kadrilj från Oxie, Tre Ting, Treparsdans från Södertörn, Smygvalsen.
7/12 – Hyfs, Gotlandskadrilj, Snurrbock från Medelpad, Ekebypolska,
Sånglek, Smålands-polska, Dovrasjödalens Vals, ev. Plock ur block.

Adventskaffe
Vi skall ha adventskaffe den 27 nov
kl 11-15.
Vi är tacksamma för hjälp med bakning i massor både till servering och
försäljning.
Det finns plats i frysen i Söderringssalen, så man kan gärna börja baka
redan nu. Men vi hoppas att det även
kommer nybakat bröd på försäljningsdagen och då helst före 10.00.
Vi tar också gärna emot saft, sylt etc.
Vi skall ju även ha loppis av julsaker.
Du som vill bidra med sådant kan
lämna in det under november månad i
samband med onsdagsträningarna.
Som synes så behövs det folk både till
kaffeserveringen och försäljningen så
anmäl dig gärna till Britt-Marie, Conny eller Mirre med vad du vill hjälpa
till med.
/Britt-Marie

Ny medlem
Vi hälsar Kjell Eklund välkommen i Söderringen.
Järla Sjöväg 11
13141 Nacka
Tel: 073 427 34 44
Epost: KFE@live.se
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Vad gör en dansövning rolig?
Några reflektioner med anledning av Framtidsgruppens idéer
Det är ju roligt att dansa. Det nöjet kommer bland annat från att man rör sig i
takt med musiken och att man samordnar sina rörelser med partnern och med
övriga dansare. När det gäller dansövningar kommer det enligt min uppfattning till ett moment som en ytterligare
källa till glädje, även om det finns även
när man dansar utan instruktion. Det är
att man känner att ens kunskaper och
färdigheter ökar. Det kan i och för sig
vara att man ”bara” friskar upp kunskaperna i en dans, som man har lärt sig
tidigare, men helt eller delvis glömt.
Det här för med sig att jag har vissa önskemål på vad jag vill få ut av dansövningar. Ett är att för mig har att lära mig
danserna ett egenvärde. Uppvisningar är
för mig en central del av Söderringens
verksamhet, inte minst på grund av deras
koppling till våra resor. Det är därför
viktigt att vi övar in danser som kan användas i uppvisningar, men det är inte
tankarna på uppvisningarna som är min
viktigaste drivkraft för att vilja delta i de
vanliga dansövningarna.. Ett annat önskemål är att jag gärna ser att de danser
som vi tar upp kommer åter ganska ofta.
Jag tycker således att det är bra om antalet olika smådanser, som tas upp under
en termin, är lågt och att vi får lära oss
dessa ordentligt.

Tankarna att ha Gröna boken-danser
utan större instruktion på de vanliga
dansövningarna och att det ska räcka
med att ge dem som ska delta i uppvisningar en särskild duvning i dansernas
exakta steg m.m. är jag något skeptisk
till. Min erfarenhet av extraträningar
inför uppvisningar är att då ligger huvudvikten på hur de olika danserna ska
sammanfogas till ett program och på
vilka avvikelser vi ska göra från dansernas normalversion. Det brukar inte bli
särskilt mycket tid till att finslipa danserna så som de beskrivs i Gröna boken
eller andra källor. Den tid som inte går
åt till att klara ut vem som ska dansa
med vem, i vilken ordning paren ska stå
i de skilda danserna och hur övergångarna mellan danserna ska ske, går till stor
del åt till att få danserna fungera t.ex.
med utåtvänd ring i stället för inåtvänd,
med öppen front i stället för kadriljuppställning eller med några turer sammanslagna. Dessutom är det ju så att det
knappast går att undvika att någon eller
några av dem som ska delta i en uppvisning inte är med på alla extraträningar,
trots att det borde vara självklart att man
inte utan synnerligen starka skäl uteblir.
Gunnar Eriksson
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Distriktets idé- och planeringskonferens 25 september
Söndagen den 25 september, dvs. den
dag då många söderringare var med
våra besökare från Brage på Skansen,
hade distriktet en idé- och planeringskonferens för ledamöter i styrelsen,
sektioner, kommittén för Folkdansringens dag och valberedning. Den
ägde rum på en tur- och returresa till
Mariehamn med direkt övergång från
en båt till nästa. En tanke med det var
nog att se till att alla skulle delta hela
dagen. Totalt var vi arton personer,
varav fyra medlemmar i Söderringen
(Eva-Britt, Bengt H, Erland och jag).
Vi diskuterade en del frågor om distriktets egen verksamhet, som distribution av protokoll och minnesanteckningar och att föreningarnas ombud
bör få personliga kallelser till distriktsmötena. Det senare skulle underlättas
om kansliet hade en lättillgänglig lista
med ombudens e-postadresser. En annan fråga var att få ut information om
distriktets verksamhet till medlemmarna i föreningarna. För att uppnå det
tyckte många det inte räcker att man
kan söka informationen på distriktets
hemsida. Det kan vara bra om det
kommer något i pappersform i brevlådorna åtminstone någon gång per år.
Det är dock en ekonomisk fråga med
tanke på att portokostnaderna skulle
bli ganska höga. Planen är att fortsätta
med att ge ut en kurskatalog. Den ska
sammanställas i januari. En tanke är
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att sända ut den till alla medlemmar i
distriktet tillsammans med eventuell
annan information.
Vi hade även en genomgång av planerna för nästa år. Ett stort evenemang
är Riksstämman som distriktet är värd
för. Den inleds med ett samkväm på
kvällen fredagen den 4 maj för bland
andra tillresta ombud och deras medföljande. På lördagen invigs stämman,
vilket samordnas med invigningen av
Folkdansringens dag. Medan ombuden
sedan arbetar kan förhoppningsvis vårt
program på Folkdansringens dag intressera några av de medföljande. På
lördagskvällen, samtidigt med stämmomiddagen, ska det bli ett ungdomssamkväm. Klockan 23 på lördagen blir
det sedan en midnattskonsert i Gustav
Vasa kyrka. Stämman avslutas på söndagen. Det ska även finnas förslag på
utflykter m.m. för de medföljande.
Sektionen för dräkt och slöjd respektive för dans och musik berättade om
sina planer för nästa år. Det blir flera
programpunkter, bland annat ska DoS
ha en om förkläden. Den sker kanske i
samarbete med Skansens klädkammare. Valberedningen redovisade att det
finns vakanser. Framför allt behöver
dans- och musiksektionen förstärkas.
Den består av söderringarna Erland,
Bengt H och Louise, av vilka ju Louise är i Japan.
(Forts. på sidan 9)

Så har vi då gjort det igen, avslutat
första delen av höstens gammaldanskurs med sex danskvällar. Måndagen den 24 oktober hade vi avslutning
med kaffe och mackor. Samkväm hade
dukat för 36 personer, men det var fler
än 36 som kom. Det är ju inte bara
kursdeltagare med på våra övningar.
När dansen började efter kaffet var vi
fjorton par som dansade och fyra musikanter som spelade. Flera hjälpdansare och några från samkväm deltog
också. Vi var hela tiden jämna par. Vi
dansade dom flesta danser vi hade lärt
oss och lite till. Det var samma höga
stämning under kvällen som vi haft
varje gång. Stort tack till Anna-Maria,
Peter, Uffe, Janne, Ragnar och vår nya
basist som heter Klas. Tack också alla
hjälpdansare som ställer upp.
Måndagen den 31 oktober börjar fort(Forts. från sidan 8)

Vi diskuterade även hur verksamheten
ska utvecklas. Diskussionen gällde hur
distriktet ska synas mer bland medlemmarna och hur de ska få ut något
av den del av medlemsavgifterna som
går till distriktet, men även mer övergripande om vad det är som är målet
för vår verksamhet. Är det att rädda
föreningarna eller att föra folkkulturarvet vidare? En åtgärd för att skapa
kontakt mellan medlemmarna i de oli-

sättningskursen. Dom allra flesta från
första kursen fortsätter plus några som
har gått nybörjarkurs under våren. Nu
blir det Erland som tar över dansledarskapet. Jag hoppas som vanligt att flera både damer och kavaljerer vill vara
med som hjälpdansare.
/ Håkan

Välkommen på vår
Folkdanskurs
lördag 12 november 2011
kl 10.00 - 15.00.
Kostnad 50:- för icke medlemmar
0:- för medlemmar
Lunch medtages Kaffe ingår
Anmälan till:
Britt-Marie:
580 331 24
Håkan:
777 29 51
kurs@soderringen.se
ka föreningarna skulle vara att ordna
en gemensam dans, preliminärt i november 2012.
Det var nog en allmän uppfattning att
det hade varit nyttiga diskussioner.
Dessa tog upp nästan hela dagen, men
det blev även tid att njuta av båtresan.
Det var även bra att få umgås med de
övriga som sitter i styrelsen, sektioner
och kommittéer.
Gunnar Eriksson
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Gammaldans

nonstop

Med inslag av Polskor och Modernt

Lördag 26 november 2011 Kl. 19.00-23.00
Plats: Församlingshemmet vid Järfälla kyrka i
Barkarby, Kyrkvägen 8
Inträde: 80 kr inkl. fika med hembakat bröd
Upplysningar: Tom: 580 303 22; Britt-Lis: 580 387 81
Musik och arrangörer:

Bas Fiol & Drag och Kulingarna
Välkomna
Gott om p-platser vid församlingshemmet
Kommunalt: Pendeltåg till Barkarby station, kort promenad via Barkarby torg och längs
Häradsvägen till Kyrkvägen. Församlingshemmet ligger ca 150 meter upp på höger sida.

Söndag 27 november kl. 11-15 i Söderringssalen
Palmfeltsvägen 65 (mitt emot T-bana Enskede Gård)

Lotterier
Kaffeservering
Loppis

med hembakat bröd

med julsaker

Försäljning
Folkmusik

hembakat bröd mm

Söderringens spelmän underhåller
Folkdanslaget

Välkommen
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Söderringen

Luciafest 2011
Välkommen till Söderringens traditionella Luciafest.
Tid:

Lördagen den 10 december kl 18-23
Vi samlas till glögg och julmusik kl 18.

Plats:

Midsommargården, Telefonplan 1-5.
T-bana till Telefonplan.
Det finns gott om parkeringsplatser.

Program: Luciatåg kl 18.30 med tärnor ,
stjärngossar och någon tomte
Kaffe med dopp
Lotterier med fina vinster
Tag med julklapp för 40 kr till tomtens säck
(”önskemål - något ätbart”)
Pris:

70 kr för vuxna, 35 kr för barn under 13 år.

Klädsel: Har du folkdräkt, bär den gärna.
Besked om deltagande, som är bindande,
lämnas senast 1 december till Roland Sandström (Karin)
tfn: 08-730 18 60, mobil: 070-290 20 09,
e-post: samkvam@soderringen.se

Välkomna till

MIDDAG MED DANS
den 16 december
i ”Varvseken”, Gröndalsvägen 190
(buss 133 till ändhållplatsen)
Samling från kl. 17.30. Vi börjar med att äta cirka kl. 19.
O.s.a. senast den 15 november.
Gunnar Eriksson
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