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Inledning
Det har som alltid varit ett stort nöje att vid den här tiden se tillbaka på föreningens verksamhet under det föregående året (38:e i obruten följd sedan år 1974).
Likadant är det denna gång trots att en stor del av hösten gick i moll då vår
mångåriga spelkamrat och vän Lisbet Östberg tvingades ge upp kampen mot en
lång tids ohälsa.
Vårt mycket givande samarbete med Visby Folkdansgille och Gotländska Folkdansringen har fortsatt i oförminskad skala.
Dragspelsgalan blev som alltid lyckad med stor publik och fina gästartister, trots
busvädret (snöstorm) som var denna dag.
En resa till fastlandet blev det även detta år.
En stor förändring från ett redan bra läge till det ännu bättre var när vår duktige
trumslagare Lars Lundström kom med under den gångna våren. Lars har lyft oss
musikaliskt och möjliggjort en genrebreddning.
Vi är en av alla de grupper som utövar kulturell fortbildning i enlighet med de
riktlinjer studieförbundet Kulturens bildningsverksamhet (där Uno Nährström
deltagit i styrelsemöten i Stockholm) stipulerar.
För närvarande har föreningen 11 medlemmar (10 ordinarie och en på prov).
Fördelat på 4 dragspel (varav 1 även sång), 2 (varav 1 även marackas) fioler, 3
gitarrer (varav 2 även sång), kontrabas och trummor.
Styrelsen har hållit ett protokollfört möte fredagen den 13/7.
Vi började föra körjournaler den gångna våren.
Föreningens funktionärer 2012:
Uno Nährström, ordförande och 1:e spelledare.
Marianne Norrby, kassör.
Fredrik Lönngren, sekreterare och PR-man.
Göte Niklasson, styrelsesuppleant.
Britt Ekström, styrelsesuppleant.
Lennart Torndahl, revisor
Lisbet Östberg, revisor till och med årsmötet den 6:e mars.
Bertil Karlsson valdes till revisor vid årsmötet.
Gerd Ahlgren, vice spelledare
2

Framträdanden mm:
Januari
Lördagen den 7:e deltog vi vid den av Gotlands Spelmansförbund arrangerade
After Helgträffen i Halla bygdegård.
Måndagen den 9:e startade Visby Folkdansgille sin vårtermin i Follingbo bygdegård.
Tisdagen den 10:e startade vi våra egna repetitioner i GotlandsMusikens lokaler
i Vibble.
Onsdagen den 18:e hade vi ett eget engagemang vid en PRO träff i Västerhejde
bygdegård.
Februari:
Lördagen den 4:e arrangerade vi (Uno Nährström) och Kallis Bengtsson årets
upplaga av Dragspelsgalan. Gästartister var Folke Lindqvist och Anders Nilsson
ur välkända Lindqvistarna, Edit Eliason och Lovisa Niklasson två unga musikstuderande med hög kompetens, spelglädje och stor bredd. Vår vän från Vimmerby Lennart ”Nenne” Adolfsson” var en utmärkt konferencier. Kallis Bengtsson gjorde som alltid ett superbt framträdande. Publikantalet låg på närmare trehundra personer. Arrangemanget kan anses lyckat då extranummer blev påkallat.
Lördagen den 18:e medverkade VFG vid en privat årsdagsuppvaktning.
Mars:
Tisdagen den 6:e höll vi vårt årsmöte i GotlandsMusikens lokaler. Närvaron var
100 procentig.
Onsdagen den 29:e höll vi i två timmar underhållning på ett fullsatt Kupan
(Röda Korsets lokal) i Visby. Programmet bestod av vår repertoar från dragspelsgalan samt allsång. Här medverkade för första gången vår nya trumslagare
Lars Lundström.
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April:
Måndagen den 9:e var det heldagsträning med Visby Folkdansgille i Follingbo
Fredagen den 13:e var det dags för årets första gillesträff, där delar av klubben
deltog. När och Lau Folkdanslag arrangerade träffen i Etelhem bygdegård.
Onsdagen den 18:e repeterade vi tillsammans med onsdagsgruppen i Roma bygdegård.
Lördagen den 21:a var klubben engagerad vid ett möte arrangerat av kulturens
bildningsförbund i Almedalsbiblioteket.
Onsdagen den 25:e var VFG´s daglediggrupp engagerad vid en av Röda Korsets
soppluncher i Björkegården.
Söndagen den 29:e deltog vi med folkdansarna vid ”Dansens dag” i Hejde
bygdegård.
Maj:
Söndagen den 6:e arrangerade Uno Nährström och Karl-Olof Stengård årets 1:a
upplaga av Dussträffen. Deltagande grupper var: Pettsons kapell, Mer eller
mindre, Stäure u sma, Ingvar Jacobsson med vänner. Sven Högdahl med vänner
framförde ett jazzprogram. Lennart ”Nenne” Adolfsson var speciellt inbjuden
gästartist och framförde musik från sin då kommande (under den gångna hösten
utgivna) CD ”På mitt sätt”. En vacker dag som inbjöd till buskspel utomhus.
Måndagen den 21:a höll gillet i programmet vid ”Så här låter min musik” på
Korpen.
Juni:
Onsdagen den 6:e var VFG engagerat vid nationaldagsfirandet på Vibble gård.
Tidigare under eftermiddagen hade vi ett eget framträdande i Kovik vid ”Träibatn´s dag”.
Söndagen den 10:e spelmansträff i Prästgårdsparken i Sanda.
Måndagen den 18:e inleddes den intensiva midsommarveckan med att VFG höll
sin träning på paviljongsplan.
Tisdagen den 19:e hade VFG två framträdanden. Det första var på Åkermanska
Huset och det andra på Gråbo Dagcentral.
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Onsdagen den 20:e hade VFG framträdande på Roma Äldreboende och Syrengården.
Fredagen den 22:a. Midsommaraftonen inleddes traditionsenligt med sillfrukost
i Vita Huset (IOGT´S lokal). Första framträdandet för dagen var på Gotlands
Sjukhem. Det 2:a på Pjäsens äldreboende. Majatåget avgick punktligt från södertorg kl 12.30. Längs vägen till Paviljongsplan anslöt sig ett par hundra
blomsterförsedda personer till vårt tåg. Väl framme ansvarade VFG´s medlemmar för smyckandet av Majastången och ledde därefter lekarna. Vi gjorde ett
framträdande med gillet och ett eget.
När vi inte själva var i aktion fick vi och de ca 3500 i publiken tillfälle att avnjuta ett brett urval artister (inte minst Bengan och Eva Jansson som även var konferencierer).
Söndagen den 24:e avslutade vi midsommarveckan tillsammans med VFG´s engagemang vid en friluftsgudstjänst i Magnsarve änge.
Juli:
Söndagen den 1:a var Gotländska Folkdansringen engagerat vid Florsndagen
(arrangerad av Gotlands Spelmansförbund, Gotländska Folkdansringen och Burs
Församling) i Burs. Tillsammans framförde vi två danser och vi två egna låtar
under folkmusikkonserten i kyrkan. Vid den efterföljande spelmansstämman
hade vi ett framträdande med dansarna och ett eget.
Torsdagen den 12:e medverkade VFG vid en privat årsdagsuppvaktning.
Onsdagen den 18:e hade vi och VFG ett framträdande i Högby äng i Hemse i
samband med en av Hemse Hembygdsförening arrangerad allsångskväll.
Augusti:
Tisdagen den 7:e startade vi rekordtidigt våra egna repetitioner inför den kommande resan till Emmaboda.
Söndagen den 26:e dansträff hos Kerstin och Kjell Löfgren, Filippuse.
September:
Söndagen den 2:a arrangerade Uno Nährström och Karl-Olof Stengård årets 2:a
upplaga av Dussträffen, också denna med musikalisk bredd i form av folkmusik,
visor, dansbandsbetonat, klassiskt och jazz. Även här inledde vi gruppframträdandena. Övriga medverkande var bl. a. Pettsons Kapell, Mer eller Mindre, Stäure u Sma.
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Måndagen den 3:e startade Visby Folkdansgille sin hösttermin.
7-9/9 Delar av klubben deltog i gillets resa till Emmaboda där man besökte Vissefjärda Folkdanslag. Två framträdanden under lördagen, först på torget i samband med Emmaboda Marknad och under kvällen tillsammans med Vissefjärdas musikanter i Bromboda bygdegård. En lyckad resa som avslutades på
söndagen med besök på glasbruk.
Lördagen den 15:e hade vi ett eget heldagsengagemang vid Norrlanda Fornstuga
i och med cykeltävlingen Gotland 360 (där Lisbet Östberg och Torgny Björkqvist var engagerade). Vi underhöll cyklister och funktionärer i och med deras
matkontroll. En uppskattad insats.
Söndagen den 30:e hade vi ett eget engagemang i Othem bygdegård. Vi stod för
två timmars underhållning med en repertoar av mycket folkmusik, visor, en
samba och naturligtvis allsång. Den 90-hövdade publiken fick förutom musikalisk spis även lekamlig sådan i form av soppa, smörgås och kaffe, maten lagad
av arrangörerna i Byggnadsföreningen Kamraterna Othem. Arrangemanget blev
lyckat och vi tror vi fick godkänt för det musikaliska då två extranummer blev
aktuella.
Oktober:
Söndagen den 7:e engagemang vid Norra Gotlands Folkdansgilles 30-årsjubileum.
Torsdagen den 18:e gick vår vän och spelkamrat Lisbet Östberg bort efter
många års kamp mot ohälsa. Vi minns Lisbet alltid som glad, positiv och en fin
musikant. Hon lämnar ett stort tomrum hos oss i Gutebälgarna, Visby Folkdansgille och Gotlands Spelmansförbund, och hon kommer alltid att finnas kvar i
våra minnen.

November:
Fredagen den 2:a var vi engagerade vid Lisbet´s begravning i Norrlanda kyrka.
Under akten framförde vi tillsammans med Torgnys syster Margarethe Björkqvist/Karlsson med make Bertil Karlsson Visa från Utanmyra och Så skimrande
var aldrig havet. Minnesstunden var i Halla bygdegård vilken var fylld till sista
plats av anhöriga och vänner. Även här framförde vi några stilfulla stycken.
Fredagen den 9:e var det gillesträff i Othem bygdegård arrangerad av Norra Gotlands Folkdansgille.
Söndagen den 13:e var VFG engagerat vid en privat årsdagsfest på Suderbys
Herrgård.
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Torsdagen den 15:e hade vi ett eget engagemang på Kupan (Röda Korsets mötesplats) i Visby.
Söndagen den 18:e deltog vi vid en av Röda Korset i Hemse arrangerad spel och
dansträff på Hemsegården. Rikligt med spelmän, dansare och publik, ett lyckat
evenemang.
December:
Måndagen den 3:e höll VFG sin julavslutning.
Tisdagen den 18:e höll vi vår sista repetition för hösten.
Summering engagemang
Totalt 30-35 engagemang under det gågna året, varav ca hälften med klubben.
Repetitioner:
Med klubben 20 på våren och 20 på hösten. Med dansarna 20 på våren och 16
på hösten samt 5 tillsammans med Gotländska Folkdansringen. Sammanlagt 81
repetitioner under det gångna verksamhetsåret.
Körjournaler
Under det gångna verksamhetsåret har vi fört körjournaler där vi antecknat
sträckor till repetitioner och framträdanden. Detta för att kunna betala ut en liten
reseersättning samt inte minst för att få fram statistik på hur långt vi kör under
ett verksamhetsår, något som kan vara bra att ha vid bidragsansökningar mm.
Avslutning
Vi kan summera ett flitigt 2012 och vill tacka föreningens medlemmar för det
gångna verksamhetsåret. Vi går nu in i vårt 39:e och det börjar bli dags att tänka
på vårt förestående 40-års jubileum år 2014.

………………………………
Uno Nährström, ordförande

……………………………….
Marianne Norrby, kassör

………………………………
Fredrik Lönngren, sekreterare
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