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Inledning 
 
Det gångna verksamhetsåret (klubbens 41:a sedan starten år 1974) var liksom 
alltid fyllt av verksamhet.  
 
Vi har fortsatt vårt mycket givande samarbete med Visby Folkdansgille, Got-
ländska Folkdansringen och Kulturens Bildningsverksamhet. 
 
Föreningen har under det gångna året haft 9 medlemmar. Ingen förändring här 
sedan 2014. 
 
Funktionärer under år 2015:  
 
Uno Nährström, ordförande, spelledare och vår representant i Gotlands Musik-
råd samt Kulturens Bildningsförbund.  
Fredrik Lönngren, sekreterare och PR-ombud. 
Marianne Norrby, kassör.  
Britt Ekström, styrelsesuppleant. 
Göte Niklasson, styrelsesuppleant.  
Lennart Torndahl, revisor.    
Bertil Karlsson, revisor.   
Gerd Ahlgren, vice spelledare. 
 
Skivan (Som vi låter) har sålt så bra att upplagan nu vid årsskiftet 2015/2016 
närmar sig sitt slut. 
 
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under det gångna året, 25 juni, 12 
juli och 15 december (det sista i form av treparts telefonmöte).  
 
Vi höll ett protokollfört föreningsmöte tisdagen den 10 november där vi till stora 
delar drog upp planerna för kommande dragspelsgala 2016. 
 
Noteras kan att vi sedan några år tillbaka har en egen Facebook sida. Vilken 
framförallt används till att ge snabb information om vår verksamhet (sök på Gu-
tebälgarna).  
 
Det mera utförliga gällande information om vår verksamhet ligger som alltid på 
vår hemsida (www.gutebalgarna.se).  
 
Facebooksidan sköts av Fredrik Lönngren och hemsidan av Uno Nährström. 
 
 
 
 



Januari 
 
Lördagen den 3 deltog delar av klubben i den av Gotlands Spelmansförbund ar-
rangerade After Helg spel och dansträff i Halla bygdegård. 
 
Måndagen den 11 höll Visby Folkdansgille sin första träning för vårterminen. 
 
Tisdagen den 12 höll vi vår första egna repetition för vårterminen. 
 
Februari 
 
Lördagen den 7 var det dags för årets dragspelsgala (nummer 9 i ordningen se-
dan starten år 2007). Galan gavs denna gång i Hemsegården med 256 betalande 
publik. Medverkande förutom vi själva var Eka Spelmän (med bland andra 
Bengt ”Kamelbonden” Erlingsson), Kallis Bengtsson och Berra Alfvengren. 
Thomas Jankert var en utmärkt konferencier. 
 
Samarbetspartners var Kultur och Fritidsnämnden, Hemsegården, Kulturföre-
ningen Roxy, GotlandsMusiken, Gotlands Spelmansförbund och Kulturens Bild-
ningsverksamhet. Stort tack till dessa. Stort tack också till våra medhjälpare på 
platsen vilka skötte kaffeservering och publikinsläpp mm. 
 
Söndagen den 22 spelade vi upp till gammeldans i Västerhejde bygdegård. Ar-
rangör var Visby Folkdansgille. De som ville fick möjlighet till en grundkurs i 
hambo och schottis en timme innan den offentliga dansen. Sammanlagt var vi ett 
åttiotal deltagare. 
 
Mars 
 
Tisdagen den 3 höll vi vårt årsmöte i Gotlandsmusikens lokaler i Vibble. 
 
Torsdagen den 12 gjorde vi två framträdanden i Hemse. Först på Iliansgården 
och sedan Hemse Äldreboende. Mycket uppskattat av publiken på båda platser-
na. 
 
April 
 
Måndagen den 6 var det en övningsdag med Visby Folkdansgille i Follingbo. 
 
Torsdagen den 9 hade vi ett eget engagemang i ett fullsatt Kupan i Visby. 
 
Onsdagen den 22 var vi engagerade av SPF-Majgu på Restaurang Alimento i 
Slite. Mycket uppskattat. 
 



Maj 
 
Torsdagen den 28 deltog vi för första gången denna vårtermin i Gotländska 
Folkdansringens dansövning i Roma bygdegård. 
 
Juni 
 
Lördagen den 6 gjorde VFG en uppvisning under nationaldagsfirandet på Tings-
täde försvarsmuseum och sedan den traditionella uppvisningen vid firandet i 
Vibble. 
 
Söndagen den 7 gjorde Gotländska Folkdansringen en uppvisning under spel-
mansstämman i Sanda. Här gjorde vi också ett eget framträdande. 
 
Måndagen den 15 höll VFG traditionsenligt sin dansövning på Paviljongsplan. 
 
Tisdagen den 16 gjorde VFG två uppvisningar. Först på Åkermanska Huset och 
sedan Gråbo Dagcentral. 
 
Onsdagen den 17 var VFG på Roma Äldreboende och Syrengården (också i 
Roma). 
 
Midsommarafton (fredagen den 19 juni) var som alltid fullmatad och inleddes 
traditionsenligt med sillfrukost i Vita Huset (IOGT´s lokal på Bergmansgatan). 
Maten var som alltid mycket god. 
 
Efter en kort träning gjorde VFG först en uppvisning på Gotlands Sjukhem och 
sedan en på Pjäsen. 
 
12.30 startade Majatåget från Södertorg med destination Paviljongsplan. Vi mu-
sikanter satt på en vagn dragen av hästen Tugg. Blomsterförsedda deltagare an-
slöt till tåget allt efter vägen och när vi var framme var vi ett hundratal personer 
i tåget. 
 
Gillet ansvarade för klädning av stången och dess resning. Under tiden underhöll 
vi med ett program bland annat bestående av Taubemelodier. 
 
Under eftermiddagen höll gillet i lekarna kring stången och gjorde en uppvis-
ning. Vi och den femtusenhövdade publiken fick tillfälle att lyssna till ett urval 
fina artister. Nämnas kan en trubadur från Varberg (Kalle Carlsson). Allt under 
ledning av våra konferencierer Kjäll Sönnergren och Annika Fehling. 
 
Söndag den 21 gjorde gillet en uppvisning i Mangsarve Änge (Ekeby) vid en fri-
luftsgudstjänst. 



 
Fredagen den 26 gjorde gillet en uppvisning i samband med föreningsbuffén. Ett 
evenemang, på initiativ av Kultur och Fritidsförvaltningen, i Almedalen där det 
var tänkt att olika föreningar skulle visa sin verksamhet för allmänheten. 
 
Juli 
 
Söndag den 5 juli arrangerade Gotländska Folkdansringen, Gotlands Spelmans-
förbund och Burs församling årets Flors´ndag i Burs. Ett arrangemang till minne 
av Nils Mårtensson Fredin alias Flors´n. 
 
Distriktet framförde några danser i Burs kyrka i samband med den inledande 
folkmusikkonserten. Under den efterföljande spel och dansträffen gjorde distrik-
tet en uppvisning och vi framförde ett eget program på ca 30 minuter. 
 
Onsdagen den 22 gjorde VFG en uppvisning i Högby Äng i Hemse i samband 
med en av Hemse Hembygdsförening anordnad sammankomst. 
 
Torsdag 29 till fredag 30 deltog delar av klubben vid den nyinstiftade spelträffen  
Musikbytet på Ekevikens Camping, Fårö. En mycket lyckad träff med stor bredd 
vad gäller musiken (folkmusik, medeltida och litet jazz) och ganska många del-
tagare, vilka varierade i ålder från åtta till åttio. Stort tack till Anders Björn, Britt 
Ekström med familj och Uno Nährström för allt arbete med denna spelträff, vil-
ken återkommer kommande sommar. 
 
Augusti 
 
Torsdag den 6 tom söndag den 9 gjorde Gotländska Folkdansringen en resa till 
Europeaden i Helsingborg. 
 
Arrangemanget lockade 6000 deltagare, uppdelade på ca 250 folkdanslag och 
musikgrupper mm. 
 
Torsdag kväll var det invigning på Helsingborg Arena. Ett urval av lagen fick 
göra var sitt framträdande på max 3 minuter inför cirka fem-sextusen publik.  
Vi framförde Horghambo till vilken Uno Nährström sjöng Allan Nilssons text 
”Laisn Hambo”.  
 
Under fredagen gjorde vi en uppvisning på Sofiero. Publik var bland andra ett 
tjeckiskt lag, som framförde en fandans. Under eftermiddag och tidig kväll var 
det parad (med alla deltagande lag) från Gröningen till Stadsparken via hamnen, 
ca 2 km gångväg. 
 



Under kvällen hann vi musikanter med ett par timmars jamning tillsammans 
med Logdansarnas dito. 
 
Under lördagen gjorde vi uppvisningar på Fredriksdal och Stortorget. Båda gick 
bra. 
 
Kvällen bestod av allmän dans på en utebana i hamnen. Vi Gutebälgare inledde 
och efter två låtar var dansbanan fullsatt. Barn och vuxna blandat från sju till åt-
tio år (minst) samt stor och härlig blandning av nationaliteter. Resten av kvällen 
tillbringade vi återigen tillsammans med Logdansarnas musikanter. 
 
Det var en mycket trevlig resa med många intryck och många tillfällen att avnju-
ta högkvalitativ dans och musik från många håll i Europa. 
 
Tisdagen den 18 startade vi vår hösttermin med repetition i Vibble. 
 
Onsdagen den 26 gjorde VFG en uppvisning på Solrosen i Visby. 
 
September 
 
Söndag den 13 hade vi ett eget engagemang för Gotland 360 (cykeltävling) vid 
Gothem kyrka där de hade matkontroll. 
 
Oktober 
 
Fredag den 2 var vi engagerade vid en middag med SPF Höstglöd i Väskinde 
bygdegård. 
 
Lördag den 3 spelade vi på ett privat årsdagsfirande i Västerhejde bygdegård. 
 
Fredag den 16 var vi engagerade vid ”ot´ndagskaffe” i Slite Församlingshem. 
Ett evenemang anordnat av Norra Gotlands pastorat. 
 
November 
 
Söndag den 26 arrangerade Visby Folkdansgille gammeldans i Västerhejde byg-
degård enligt samma program som söndagen den 22 februari. Välbesökt och 
lyckat arrangemang. 
 
December 
 
Fredag den 11 var vi engagerade för att underhålla i Slite Församlingshem, där 
Norra Gotlands pastorat hade anordnat en ”julgrötssammankomst” för traktens 
befolkning som uppnått 80 års ålder. 



 
Tisdag den 15 höll vi vår sista repetition för höstterminen. 
 
 
 
Antal Repetitioner 
 
Vi har under året genomfört 43 egna repetitioner, cirka 40 med gillet och 8 med 
Gotländska Folkdansringen. 
 
Summa 91 repetitioner 
 
Framträdanden 
 
Vi har gjort 12 egna framträdanden, 16 tillsammans med gillet och 6 med Got-
ländska Folkdansringen. 
 
Summa 34 framträdanden under det gångna verksamhetsåret, inte illa. 
 
Styrelsen vill här med tacka föreningens medlemmar, våra vänner i Visby Folk-
dansgille och Gotländska Folkdansringen samt våra samarbetspartners vid olika 
tillfällen och alla övriga vänner för ett mycket givande 2015. Vi ser med tillför-
sikt fram emot år 2016. 
 
 
 
……………………………                               …………………………….. 
Fredrik Lönngren                                               Uno Nährström 
Sekreterare                                                         Ordförande 
   
 
…………………………… 
Marianne Norrby 
Kassör 
 
 
 
 
 
 
 


