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Föreningen Söderringen bildades
1944 och är ansluten till
Svenska Folkdansringen.

Förstasidesbilden är tagen vid
träning av Åtta man engel 16/3

u är den tid då vi letar efter vårtecken. Kan nog bara säga att
snön har smält och snödropparna står i knopp och rabarbern
har fått små röda bladknoppar som sticker
upp ur jorden. Vi har ju just haft vårdagjämning och det har fått måsarna att väsnas extra
mycket på sin väg till sin väg till lunchrestaurangen Sura Krävan vid soptippen i Gladö
Kvarn.
Och om en vecka blir der sommar, ty så är
det bestämt. Sommartid är det ju den tid på
året då sommar råder. Och det innan påsken
tagit slut och tjälen ännu inte gått ur jorden.
Vi får vänta på den riktiga sommaren och
njuta av våren som är på gång. Den som väntar på något gott …… .
/Roland

—————

Glad Påsk
önskar

/Roland & Lars-Åke
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Tisdag 15 mars hade vi styrelsemöte
hemma hos Hasse och Gunilla Andersson på Karlbergsvägen. När jag hade
klivit av pendeln vid Karlberg, så möttes jag av minst 10 poliser samt flera
polisbilar precis utanför spärrarna. Jag
frågade en av poliserna vad som hade
hänt och han svarade: fotbollsmatch.
Då kom jag ihåg att det ju skulle vara
en derbymatch mellan AIK och Hammarby på Friends arena just den här
kvällen. På vägen från Karlbergs station hem till Hasse och Gunilla mötte
jag ytterligare ca 10 polisbilar med
blåljusen på och de flesta svängde ner
till Karlbergs station. Den promenaden
tog max 10 minuter (jag går inte speciellt fort). Allt detta för en fotbollsmatch! Kommentarer överflödiga!
Hasse och Gunilla bjöd på fransk köttgryta och potatismos som bara smälte i
munnen. Utsökt gott! Erland berättade
bl a om vår interna kurs lördag 16
april, då det blir utlärning av sörmländska danser. Då måste jag bara vara
med!

Det var som vanligt rapporter från de
flesta kommittéer men den informationen finns förmodligen på andra ställen
i SNYT.
Onsdag den 12 mars var det årsmöte i
Folkdansringen Stockholm (distriktet
alltså). Jag är sammankallande i valberedningen (vi är tre personer) men jag
kunde tyvärr inte närvara. Det gjorde
nog inte så mycket, eftersom det var
många söderringare närvarande, har
jag hört.
Jag har tyvärr fortfarande inte kommit
igång med dansen, eftersom jag inte
har fått ordning på min mage. Eländet
har hållit på i sex veckor nu. Det är
inte utan att jag tänker (fast kanske
inte varje dag), att det är skönt att slippa gå till ett jobb! I nästa vecka ska jag
till vårdcentralen och träffa doktor nr 3
under dessa veckor. Jag hoppas att jag
kommer till en bra doktor.
Nästa styrelsemöte är den 12 april kl
18 hemma hos Werners, Spettvägen 8
i Viksjö!
Kjerstin KåJi Lindström

Dags för Tollarefesten!
Glöm ej att betala till Söderringens konto på bestämd dag.
Då är Du anmäld. Ha en trevlig Valborg
Hälsar Samkväm / Kerstin 070 5619900
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Se sista sidan

Kallelse

Grattis
Anita Gabrielsson

25/3

Tom Parnell

27/3

Gunilla Andersson

2/4

Bengt Magnusson
Bengt Hellkvist

4/4
5/4

onsdag 4 maj 2016 kl 1900
i Söderringssalen
På dagordningen:

Sigrid Svedmyr

14/4

Lars-Åke Callander

18/4

Roland Sandström

23/4

Val av årets Söder-Inge
Sedvanliga rapporter mm
Arbetsdagordning delas ut
på mötet.

Jan Lindström

23/4

Arne Lake

27/4

Kajsa Jansson

28/4

Conny Johansson

4/5

Britt-Marie Werner

4/5

Clarence Yourstone

10/5

Nisse Pettersson

15/5

Gudrun Fors

16/5

Lillemor Krywult

16/5

Ing-Mari Södergren

17/5

Mirre Berglund

28/5

Ewa Fors Norén

31/5

Gunnar Gustafsson

5/6

Kjell Aggefors

12/6

Sonny Jonsson

15/6

till föreningsmöte

Styrelsen

Välkommen till Söderringens

INTERNKURS
Lördagen den 16 april kl. 10-16
i Söderringssalen

Vi kommer att dansa sörmländska
danser.
Ta med sköna dansskor och egen
lunch. Kaffe/Te bjuder DoM på.
Gratis för Söderringare, men vill
du ta med en kompis får de betala
50 kr.
Anmälan till Erland, 076-2612559,
senast den 13 april eller på lista
under onsdagsövningarna.

70 år

80 år

75 år

75 år

75 år

70 år

Nytt telefonnummer
Christer Kvarne 070 96 05 715

Välkomna önskar DoM
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Vi närmar oss våren med förhoppningsvis varma soliga dagar och spirande växter i trägårdar och parker.
Onsdagsträningen fortsätter med oförminskad fart. Det verkar vara ett lyckat drag när vi repeterar danserna mer
än vad vi gjorde tidigare. Nu har vi
också kommit till de aviserade s.k. nya
uppställningsdanser. Jag tänker då
bland annat på Åtta man Engel och
Gotlandskadrilj. Vi räknar med att i
denna utgåva av vår tidning kunna
presentera dansprogrammen för resten
av terminen.
Vi i DoM vill rikta en vädjan till föreningens dansanta damer. Kom om ni
bara kan på onsdagarna, ty det väntar
som oftast ett tiotals kavaljerer. Naturligtvis finns det anledning att få ta en
behövlig paus för att kunna blir av
med sina uppkomna krämpor.
Nu är det bestämt att vår internkurs
den 16 april skall i huvudsak innehålla
danser från Sörmland. Erland och jag
ledde i februari en likadan kurs i Falkenberg för dansare från Hallands
Folkdansdistrikt. På så sätt fick vi träna på att instruera dessa danser, som
innehåller en blandning av gammalt
och nytt för oss Söderringare. Det
kommer att finnas en anmälningslista
och vi hoppas på många namn.
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Det är i skrivandets stund fortfarande
ovisst om vi kan delta med en uppvisning på Folkdansringens Dag 22 maj.
Det fattas nämligen minst två kavaljerer och anmälningstiden håller på att
gå ut.
Det är på tiden att redan nu påminna
om alla uppvisningar i midsommarveckan. För att inte behöva dansa 4
dagar i rad är det av stor vikt att så
många som möjligt ställer upp. Det
handlar endast om framträdanden på
Äldreboenden. Den förmodligen svettiga veckan avslutas sedan med midsommaraftonens alla lekledningar.
Kom ihåg! Onsdagen 6 april är vi
bjudna till våra vänner i Viksjö Dansgille. Adressen dit är Vattmyraskolan ,
Hästskovägen 40 Jakobsberg och dansen börjar kl.19.00. OBS! Ingen aktivitet denna kväll i Söderringssalen.
Nu hoppas jag att den stundande ” Gemensamma Danskvällen ” i Alviks
Kulturhus kommer att blir välbesökt
och lika trevligt som i höstas när vi var
i Hallunda. Hur det gick får ni, som
inte kan komma läsa om i nästa Snyt.
För mig återstår bara att önska alla
Söderringare en riktig ” Glad Påsk ”
/Peter

Dansfestival på Bornholm 27-29 maj
Kungsängens Fdg åker till dansfestivalen
på Bornholm och fyra söderringare åker
med, nämligen Ulf Agert, Gunnar Eriksson, Christer Kvarne och Janne Thylin.

Isleik 2016 7-17 Juli
Vi är nu 17 dansare och 1 musikant
(söderringare och personer från andra
Stockholmsföreningar) som är intresserade
och vill åka till Isleik.
Ett stort problem är att vi fortfarande inte
har fått några priser för de tre resorna som
äger rum före invigningen av Isleik. Vi är
tre personer som har skickat påminnelse
per mejl till Isleik om att vi vill veta dessa
priser snarast men tyvärr inget svar ännu.
När jag pratade med Eva-Britt om detta så
sade hon: Islänningarna är trevliga men
sega! Jodå, nog har jag insett det!

Isleik vill ha en anmälningslista, som ska
vara ifylld av ledaren, senast den 17 april.
De vill ha information om varje deltagare:
- namn
- mobilnummer
- ankomst när till Reykjavik
- avresa när från Reykjavik
- annat boende än hotell
- hur många övernattningar på skola
- hyra madrass eller inte
- frukost/lunch/middag hur många gånger
- vilka resor hen väljer
Sedan senaste SNYT har vi fått en prislista
i ISK från Isleik, vilket gör att de priser
som presenterades i förra SNYT, inte
stämmer.
/Kjerstin KåJi Lindström

Danser Söderringen onsdagar 30/3 - 25/5 2016
30 mars – Schottis på logen i Hög (Vilda
Matilda), Åtta man engel, Gotlandskadrilj,
Hambo från Duvmossen, Sånglek, Stigvals/Bakmes, Experten , Trevligt att råkas
(valsvariant).

27 april – Schottis från Fagersta, Polkakadrilj (Nickkadrilj), Fjällnäspolska, Smålandspolska, Sånglek, Bodapolska, Åtta
man engel, Ersnäsdansen.

6 april – Besök hos Viksjö Dansgille.

11 maj - Schottis från Fagersta, Ekebypolska, Åtta man engel, Engelska från
Länna, Sånglek, Figarosoire, Bodapolska,
Storstugans vals.

13 april – Schottis från Binga, Fjällnäspolska, Tullingepolka, Västgötapolska,
Sånglek, Ullas Mazurka, Bingsjöpolska,
Dovrasjödalens vals.
20 april – Schottisvarianter från Sörmland, Fjällnäspolska, Figarosoire, Kadrilj
från Övraby, Sånglek, Engelska från
Vagnhärad, Bingsjöpolska, Viksjödans,
Vals med storbyte.

4 maj – Föreningsmöte

18 maj – Torparschottis, Gotlandskadrilj,
Engelska från Floda, Köttgrytan, Sånglek,
Västgötapolska, Turingehambo, Festvals.
25 maj – Samkväm med firande av SöderInge.
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Distriktets årsmöte den 9 mars 2016
Distriktsstyrelsen hade haft svårigheter
att finna en lämplig lokal för årsmötet.
Med förmedling av en medlem i distriktet som bor i Blomsterfondens hus
på Ringvägen hade vi dock fått låna en
lokal där. Söderringen var representerat på mötet av Kjell A, Gudrun och
Lars-Åke. Dessutom deltog Eva-Britt,
Erland, Peter och jag. Som mötesordförande fungerade riksstyrelsens ordförande Ingela Thalén. Vi behandlade
verksamhetsberättelsen, som godkändes sedan ett stycke som råkat hänga
med från förra året strukits.
Efter mitt första år som kassör redovisade styrelsen ett underskott som till
och med var större än vad som budgeterats. En post där kostnaderna kraftigt
översteg budgeten var ”Lokalhyra övrigt” (dvs. annan lokalhyra än för expeditionslokalen). Den högre kostnaden beror i hög grad på hyror för de
gemensamma danskvällarna. Dessa
högre kostnader kompenseras av att de
gemensamma danskvällarna även
medfört att det på intäktsposten
”Deltagaravgifter” kommit in betydligt
mer än som beräknats i budgeten. En
annan kostnadspost med hög belastning var ”Kopiering”. Det var till stor
del kostnader för årsutskicket som belastat detta konto. Jag var med på den
planeringskonferens där beslutet i
praktiken togs att göra dessa utskick.
Den dåvarande kassören påpekade då
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att det skulle medföra en hög kostnad.
Jag ansåg då att det var så värdefullt
för distriktet och medlemmarna i föreningarna att en gång om året få en sådan information att det var värt priset.
Jag har knappast ändrad uppfattning
sedan dess. Trots detta överskridande
av budgeten beviljades styrelsen i enlighet med revisorernas förslag ansvarsfrihet.
När det kom till val av styrelse visade
det sig att valberedningen inte lyckats
hitta kandidater till alla poster. Mandattiden hade gått ut för vice ordföranden Lars Almströmer, sekreteraren
Ingrid Holmberg och ledamoten Britta
Svensson. Av dessa hade Lars Almströmmer accepterat omval och han
blev även vald. Till posterna som sekreterare och övrig ledamot hade valberedningen inget förslag och det var
inte heller någon som anmälde sitt intresse för dessa poster eller hade någon
lämplig kandidat. Dessa poster vakantsattes därför. Till valet av revisor
fanns det två kandidater. HansChrister Gillqvist, vars mandattid gick
ut, var villig att bli omvald. Valberedningen hade föreslagit Britta Svensson
och efter en sluten omröstning blev
hon vald.
I sektionerna och kommittén för Folkdansringens dag var det några som
avböjt omval. Annika Frööjd avgick
från Dans- och musiksektionen,

Wiveca Linderström avgick från Dräkt
- och slöjdsektionen och Bengt Hellkvist från kommittén för Folkdansringens dag. I övrigt blev det omval för
dem vars mandattid gick ut. Bengt blir
dock kvar när det gäller genomförandet av årets Folkdansringens dag.
När mötet var nästan slut och Ingela
skulle återlämna ordförandeklubban
till Eva-Britt bad dock Eva-Britt att
mötet inte skulle avslutas. Ingela informerade då om Riks planer. Det ska
vara en Riksstämma i Karlskrona, som
dock i tiden sammanfaller med Folkdansringens dag. På stämman ska det
väljas ny styrelse med en ny ordförande då Ingela inte kandiderar för omval.
Det ska ske en översyn av stadgarna.
En ändring som planeras är att det ska
bli möjligt att ansluta stiftelser t.ex.
Skansen. På Världsmusikgalan i Västerås kommer det bli ganska mycket
om det immateriella kulturarvet. Medan Ingela informerade om Riks planer hade man en viskande konferens
mellan valberedningens representant
och några andra inblandade. Den resulterade i att Bengt Hellkvist förklarade sig villig att åta sig att vara sekreterare. När Ingrid Holmberg därmed
slapp risken att de facto bli sekreterare
var hon villig att fortsätta i styrelsen
som ledamot. Valet återupptogs och de
valdes. Jag är glad över denna utgång
eftersom jag har fått mycket bra intryck av båda två i arbetet i styrelsen
respektive i kommittén för Folkdansringens dag.

Jag kan tycka att det är lite tråkigt att
det finns ett så svagt intresse från medlemmar i andra föreningar att åta sig
uppdrag i distriktet. Nu har Söderringare tre av sex av posterna i styrelsen
(ordförande, sekreterare och kassör),
två av fyra i dans- och musiksektionen, en av fyra i kommittén för Folkdansringens dag och en av tre i valberedningen. Söderringen har 98 av totalt
1 287 seniorer som är medlemmar i
distriktet. De som är medlemmar i flera föreningar har jag räknat med bara i
huvudföreningen.
Efter att årsmötet formellt avslutats
blev det diskussion om en del andra
frågor. Bengt Hellkvist berättade att
Kulturens bildningsverksamhet hade
beviljat oss 15 000 kr för att genomföra Folkdansringens dag. Dans- och
musiksektionen hade ett möte med
dansledare från föreningarna i januari.
Då framfördes att det är önskvärt att
några av dansledarna tar på sig att leda
ett danspass på de gemensamma
danskvällarna. På mötet hade det verkat som om det fanns en vilja att göra
det. Det är dock ingen som anmält intresse att leda ett pass. Dans- och musiksektionens ledamöter tycker det blir
tungt att bara de ska jobba så budskapet blev att om det inte blir en ändring
så kanske det inte blir några gemensamma danskvällar nästa år. Jag hoppas att dansledarna i övriga föreningar
ställer upp så att vi kan fortsätta med
den här verksamheten.
/ Gunnar Eriksson
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En dansföreställning
Söndagen 13 mars presenterade
Folkdansgillet Kedjan en
”Danskavalkad: Adel, präster, borgare och bönder” med danser från
1200-talet till 1900-talet i Årsta Folkets Hus.
Detta i samband med att de firar sitt 95
-årsjubileum och till minne av att det
är 150 år sedan Sveriges Ståndriksdag
från 1400-talet upplöstes.
Mycket imponerande att deltagarna
orkade genomföra denna föreställning,
tyckte jag. De är ju inga ungdomar.

Föreställningen var indelad i fyra
block representerande de olika stånden
och framfördes i tidstrogna dräkter.
Dessa hade deltagarna själva sytt. Bara
det en fantastisk prestation!
Fredrik Berg, från början i Gustav Vasas skepnad, höll ihop det hela med
årtal och bakgrund till dansernas uppkomst och plats i sammanhanget.
Många danser kändes bekanta, trots en
del olikheter. Flera av våra folkdanser
härstammar ju från ”efterapningar” av
de högre ståndens danser. Bara lite
rustikare och ”klumpigare”.
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Vi i publiken var mest ”gamla folkdansare” och själv kände jag förstås
igen flera av deltagarna men först i
sista blocket, när de dansade ”våra”
folkdanser klädda i bygdedräkter, kunde jag ”placera dem i minnet”. Det är
ju mest i den dräkten vi setts.
Många roliga minnen från min och
Vickes aktiva tid gjorde mej både glad
och sorgsen.
En fin och innehållsrik föreställning
framförd med grace och stil till musik
från CD i första halvan och livemusik
från Janne Lundbergs dragspel i den
andra.
Om den framförs någon annanstans—
gå och se den!
Åsa W
Bilder från Kedjans hemsida.

Arnes ordoku
I denna ORDOKU framträder i översta
raden ett ord som kan vara en enskild
specialist eller en sammanslutning av
sådana.

Obs att hela ORDOKUN måste vara
ifylld för att räknas som komplett svar.

Svaret skickas till
snyt@soderringen.se
eller lämnas i SNYTs postfack i Söderringssalen, senast 13 april, så de
kan bekantgöras i SNYT nr 4 2016.
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Rätt var till ORDOKUN i nr 2 var
FUROSEMID och har inkommit från
Kjell Aggefors, Christer Kvarne, Anita
From, Jan Olof Norén och Ingalill Hallström.
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Varje våg– och lodrät
rad och varje block
skall innehålla de nio
bokstäverna. Varje
bokstav får finnas med
en gång per rad och
block. De grå rutorna
bildar ett ord som kan
läsas från vänster till
höger.

L

Använda bokstäver: A E F K L O R T Ä

Det finns inget skönhetsmedel som går upp mot lycka, och dans är lycka!
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Inbjudan till Valborgsmässofirande
på Tollare Folkhögskola 30 april 2016
Middag::

Lax, potatis, sås, sallad, rabarberpaj och kaffe. Beställes i förväg

Pris:

170:- för vuxna, 85:- för barn t.o.m. 12 år

Ankomst: Kom när det passar
Hålltider: 15.30 - 17.00 Tipspromenad
17:00 - 18.30 Middag äter vi i matsalen
18.00 - 20.00 Dans till spelmän från Allmogegillet och Söderringen.
20.00 - ??.?? Valborgsmässobålet tänds, körsång och tal.
??.?? - 23.00 Dansen fortsätter
Busstider linje 414 från Slussen, körtid ca 23 min.
Slussen 14.50 15.20 15.50 16.22 16.52 17.22 17.52 18.22 18.52
Tollare 21.05 22.06 23.05 00.25b b = Bussbyte vid Björknäs C till 471.
OBS!!! Anmälan är bindande om man önskar äta och görs
genom inbetalning till SR:s pg 197935-0 senast den 12/4. OBS!!!
Glöm inte ange namn och Valborg
Upplysningar: Kerstin A.: Tel 070 561 99 00
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