Verksamhetsberättelse för Gutebälgarna 2013

Fotograf: Bertil Olsson
Inledning
Vi kan se tillbaka på ett år fyllt av aktivitet. Glädjande nog har vi alltid kunnat
inleda vår årsberättelse på detta sätt (om än kanske inte i samma ordalydelse),
men det är nog första gången under föreningens 40-åriga historia som vi kan notera en hemlig spelning. I redogörelsen för framträdanden noterar vi denna spelning med datum och typ av framträdande, men inte för vem eller var.
Samarbetet med våra vänner i Visby Folkdansgille och Gotländska Folkdansringen har fortsatt i oförminskad skala.
Speciella höjdpunkter var Dragspelsgalan, midsommarveckan, den mycket fina
resan till Isle of Man (frånräknat Gatwicksloppet, alltså flygstrulet på vägen
hem), Dussträffarna, Trolldragets besök och framträdandet för våra majestäter
vid deras besök här på ön.
Vi drabbades av en stor förlust då vår vän Otto Höghielm (medlem sedan mer än
30 år) hastigt och mycket oväntat gick ur tiden den 12 april. Otto var en av Gotlands bästa gitarrister och likaså en stor humorist, lämnar ett stort tomrum hos
oss och i Visby Folkdansgille.
Under den gångna hösten påbörjade vi planeringen inför det stundande 40 årsjubileumet. Vi startade också instudering av en repertoar för eventuell cdinspelning och den kommande dragspelsgalan.
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Funktionärer under det gångna året
Uno Nährström, ordförande
Marianne Norrby, kassör
Fredrik Lönngren, sekreterare
Göte Niklasson, styrelsesuppleant
Britt Ekström, styrelsesuppleant
Bertil Karlsson, revisor
Lennart Torndahl, revisor
Uno Nährström, 1:e spelledare
Gerd Ahlgren, 2:e spelledare
Fredrik Lönngren, PR ombud.
Styrelsen har hållit 4 protokollförda möten under det gångna verksamhetsåret:
10/1(telefonmöte), 19/4 (telefonmöte), 22/7 i samband med VFG´s träning i
Follingbo bygdegård och 21/12 (telefonmöte).
Vi höll ett föreningsmöte tisdagen den 29/10 under pausen vid repetitionen i
Vibble.
Repetitioner / träningar.
Egna
Med VFG
Med Onsdagsgruppen
Med Distriktet

Våren
20
20
3
6

Hösten
20
16
-----

Total summa 85 träningar/repetitioner under det gångna verksamhetsåret.
Framträdanden mm
Där inte annat anges tillsammans med VFG
Januari
Lördagen den 5:e var delar av klubben engagerad vid den av Gotlands Spelmansförbund arrangerade After Helgträffen i Roma bygdegård.
Måndagen den 7:e startade VFG sin vårtermin.
Tisdagen den 8:e startade vi vår vårtermin.
Fredagen den 11:e dansuppvisning med Onsdagsgruppen för Stånga/Burs PRO i
Burs bygdegård, vilken var fullsatt trots snöovädret.
Februari
Lördagen den 2:a höll vi och Kallis Bengtsson vår 7:e dragspelsgala, denna gång
i näst intill fullsatta (270 personer) Sliteteatern. Gästartister var: Erik Pekkari på
durspel och Dan & Kjell (Dan Svensson och Kjell Thomsson) sång, gitarr och
durspel.
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Tommy Wahlgren var som alltid en lysande konferencier och visade en film från
sitt besök i ”Samborombon”, Argentina. Kallis bjöd som vanligt på ett mycket
bra klassiskt program.
Mars
Tisdagen den 5:e höll vi vårt årsmöte i GotlandsMusikens lokaler.
Lördagen den 9:e uppvaktade VFG vid ett privat årsdagsfirande på Suderbys
Herrgård.
April
Fredagen den 26:e deltog delar av klubben i Gillesfesten i Follingbo bygdegård.
Maj
Fredagen den 3:e begravdes vår vän och mångårige medlem Otto Höghielm i
Halla kyrka.
Söndagen den 5:e arrangerade Uno Nährström och Karl-Olof Stengård årets
första upplaga av Dussträffen, den 20:e i ordningen sedan starten. Där var ett 30tal spelmän samt lika många dansare och publik. Vi inledde gruppframträdandena där allt från kultis till jazz kunde höras.
Torsdagen den 16:e hade vi ett eget engagemang på ett fullsatt Kupan (Röda
korsets lokal) i Visby.
Juni
Lördagen den 1:a deltog delar av klubben vid ett 75 års firande i Hemse.
Torsdagen den 6:e var VFG engagerat vid nationaldagsfirandet på Vibble gård.
Söndagen den 9:e var Gotländska Folkdansringen engagerat vid den av Sanda
församling och Gotlands Spelmansförbund arrangerade spel och dansträffen vid
Sanda prästgård. Vi gjorde också ett eget framträdande här.
En av årets höjdpunkter var Trolldragets (från Tyresö) besök fredagen den 14:e
till söndagen den 15:e. Vi ägnade fredagen åt repetition och middag i deras boende på vandrarhemmet i Västerhejde.
Under lördagen hade vi två gemensamma framträdanden. Det första var på
Märthas Café i Visby och det andra på Nymans Pizzeria i Tofta.

Midsommarveckan
Inleddes traditionsenligt med att VFG höll sin måndagsträning på Paviljongsplan.
Tisdagen den 18:e hade vi tre framträdanden först Åkermanska Huset och Gråbo
dagcentral under eftermiddagen och under kvällen på det maltesiska kryssningsfartyget Quest for adventure, mycket lyckat och uppskattat framträdande.
Onsdagen den 19:e var vi på Roma Äldreboende och Syrengården.
Midsommarafton (fredagen den 21:a) var som alltid intensiv. Vi startade med
sillfrukost i Vita Huset (IOGT´s lokal på Bergmansgatan). Dagens första framträdande var på Gotlands Sjukhem, det andra på Pjäsens Äldreboende.
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12.30 avgick Majatåget från Södertorg. Vi musikanter satt på en släpvagn och
hade nöjet att se hur tåget blev allt mer och mer fyllt med blomsterförsedda
människor.
På paviljongsplan ansvarade gillet för midsommarstången och majningen av
denna. Vi gjorde ett framträdande tillsammans med gillet och ett eget. I övrigt
fick vi och den tvåtusenhövdade publiken njuta av ett brett urval duktiga framträdande.
Lördagen den 22:a var gillet engagerat vid midsommarfirandet på Lojsta Slott.
Söndagen den 23:e var gillet engagerat vid en friluftsgudstjänst i Magnsarve
änge i Ekeby.
Juli
Söndagen den 7:e var vi engagerade vid den av Gotlands Spelmansförbund, Gotländska Folkdansringen och Burs Församling arrangerade Florsndagen i Burs.
Folkdansringen gjorde först ett framträdande under folkmusikkonserten i Burs
kyrka. Under den efterföljande spelmansstämman på prästgårdsplan gjorde distriktet ett framträdande och vi sedan ett eget.
Onsdagen den 24:e var VFG engagerat vid Hemse Hembygdsförenings allsångskväll på Högby Äng.
Augusti
Torsdagen den 1:a hade vi ett eget engagemang för ”Damernas kväll” i samband
med Tempel Riddare Ordens General Konvent 2013, som var förlagt till Visby.
Tisdagen den 6:e startade vi vår hösttermin rekordtidigt.
Torsdag den 8:e till och med fredag den 16:e gjorde VFG en mycket lyckad resa
till Isle of Man. Fem klubbmedlemmar deltog. Nedan följer en kort redogörelse:
Fredagen den 9:e hade vi träning med gillet i Gatwicks utrikeshall. Bland åskådarna fanns besättningen på vår kommande flygning till Ronaldsway Airport.
Lördagen den 10:e gjorde vi ett gemensamt framträdande tillsammans med våra
värdar Manx Folk Dance Society i Peel, under festligheter vid en insamling till
förmån för deras räddningsbåt.
Vi fascinerades av en 2,5 åring som deltog i några av manxdanserna, för att vara
så ung hängde han med bra.

Joshua
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Måndagen den 12:e gjorde vi två framträdanden. Det första var för borgmästarinnan (Carol Malarkey JP) i Douglas och det 2:a i ”Strand Shopping Centre”.
Här visade det sig att en i personalen var duktig säckpipemusikant och han fick
inleda med ett solostycke och ackompanjera Manxdansarna i en spontandans
utomhus efter huvudprogrammet.
En upplevelserik resa där vi fick gott om tillfällen att musicera tillsammans med
våra värdars duktiga musikanter. Stort tack till våra värdar och alla övriga som
gjorde resan möjlig.
Onsdagen den 21:a hade VFG en sommarträff i Basaränget, Hörsne.
Lördagen den 24:e hade vi besök av Leikarringen Hunar. Vi gjorde två gemensamma framträdanden, det första på Östertorg och det andra på Stora Torget.
Under kvällen var det samkväm i Follingbo bygdegård. Deras dragspelare hängde på allt.
Torsdagen den 29:e var det dags för det omtalade hemliga framträdandet. Vi kan
inte ange för vem eller på vilken plats. Men vi var engagerade av ett reseföretag,
vilket arbetade på uppdrag av en utländsk intressent som ville bjuda sin familj
på ett midsommarfirande vid deras besök här.
September
Söndagen den 1:a var det dags för årets 2:a upplaga av Dussträffen. Vi inledde
gruppspelet. Många spelmän och dansare samt vackert väder vilket inbjöd till
buskspel utomhus. Mycket lyckad träff arrangerad av Uno Nährström och KarlOlof Stengård.
Måndagen den 2:a startade VFG sin hösttermin.
Tisdagen den 3:e påbörjade vi instudering av repertoar inför en eventuell cdinspelning och den kommande dragspelsgalan 2014.
Måndagen den 7:e var VFG engagerat i och med kungaparets besök. Vi samlades för träning i Östergravar. Uppvisningen var på Stora Torget. Kungens tal
fick vi sedan avlyssna bakom scenen.
Söndagen den 15:e hade vi ett eget engagemang för Gotland 360 vid Norrlanda
Fornstuga. Uppskattat av deltagande cyklister.
Lördagen den 21:a framförde vi vårt bygdegårdsprogram i en fullsatt Gothem
bygdegård, där PF Blåelden firade 40-årsjubileum.
Oktober
Lördagen den 12:e gjorde vi ett framträdande för Kulturens Bildningsförbund
vilka hade en konferens (med inbjudna från Gotlands övriga kulturliv och studieförbund) på Strand Hotell.
Söndagen den 13:e oktober uppvaktade VFG När och Lau Folkdanslag i och
med deras 60 års jubileum. När bygdegård var fullsatt. Här fick vi tillfälle att
lyssna till Burs Pastoratskör och Brändus Sveinpälsar.
Torsdagen den 17:e hade vi ett eget engagemang på ett fullsatt Kupan i Visby.
November
Söndagen den 17:e framförde vi vårt bygdegårdsprogram i en fullsatt Othem
Bygdegård.
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December
Tisdagen den 17:e höll vi vår sista repetition för höstterminen.
Summering framträdanden
Egna 13 st
Med Dansarna 20
Totalt har vi gjort 33 framträdanden under det gångna året.
Avslutning
Vi kan summera ett flitigt år med många höjdpunkter och sekretteraren vill citera Bertil Almberg som uttryckte att man skulle kunna tro att Visby Folkdansgille är en ungdomsgrupp när man ser den digra verksamhetsberättelsen. Det
samma kan sägas om oss.
Styrelsen vill härmed tacka föreningens medlemmar för det gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt fram mot 2014 då föreningen firar (bland annat
med cd inspelning) sitt fyrtioårsjubileum och vi fortsätter vårt intensiva samarbete med våra vänner i VFG och Gotländska Folkdansringen.

Uno Nährström
ordförande

Marianne Norrby
kassör

Fredrik Lönngren
sekreterare
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