Verksamhetsberättelse för Gutebälgarna år 2016

Inledning
Det gångna året (klubbens 42a sedan starten år 1974) var som alla klubbens verksamhetsår fyllt av verksamhet. Till sekreterarens glädje har han alltid kunnat inleda verksamhetsberättelsen med en formulering liknande detta, och alltså inte något undantag
i år. Detta gör att uppgiften att skriva dokumentet i år som alltid blir till en glädje.
Vårt intensiva och mycket givande samarbete med Visby Folkdansgille och Gotländska Folkdansringen har fortsatt i oförminskad takt.
Vi kan se tillbaka på många höjdpunkter under det gångna året.
Vår tioårsjubilerande dragspelsgala, vilken vi höll på Sliteteatern var fullsatt så när
som på två platser. 288 i publiken om sekreteraren minns saken rätt.
Vi och Visby Folkdansgille firade midsommar gånger två (TV-inspelningen) och sedan var midsommarveckan liksom alltid fullmatad.
Musikbytet på Ekevikens Camping (Fårö) var en annan höjdpunkt. Denna spelträff
samlade i år musikanter (varav några var med också år 2015) från så vitt skilda genrer
som folkmusik, medeltidsmusik, visa och jazz.
Resan till Varhaug i Norge med Visby Folkdansgille var en upplevelse. Vi träffade
våra vänner i Jærbelgen och Varhaug Folkdanslag. Naturupplevelserna var många och
enastående.
Vi fick lyssna till många bra grupper under de två dagar som Jærtreffen varade. Vi
vill visserligen inte skryta, men några sa till oss att gillets uppvisning tillsammans
med Varhaug Folkdanslag och Jærbelgen och vårt eget program var bland de bättre
programpunkterna.
Föreningen har haft nio medlemmar under det gångna verksamhetsåret och styrelsen
har haft följande sammansättning.
Uno Nährström ordförande. Fredrik Lönngren sekreterare. Marianne Norrby kassör.
Styrelsesuppleanter: Gerd Ahlgren och Britt Ekström. Revisorer: Lennart Torndahl
och Bertil Karlsson. PR ombud: Fredrik Lönngren. Uno Nährström, spelledare. Gerd
Ahlgren, vice spelledare.
Styrelsen har hållit ett protokollfört möte vilket var den 7/7.
Vi har haft ett föreningsmöte den 29/3

Litet fakta om våra nätplatser
Vid årsskiftet hade 77 personer markerat att de gillar vår sida på Facebook. Vi använder den framförallt till information om våra aktiviteter. T ex datum för framträdanden
och inbjudan till evenemang.
Hemsidan är välbesökt och alltid aktuell. Det samma gäller för Dragspelsgalans sida.
Våra framträdanden
9/1 Arrangerade Gotlands Spelmansförbund Spel- och dansträff "After Helg" i Halla
bygdegård. Delar av klubben deltog.
6/2 Tioårsjubilerade vår Dragspelsgala. Denna gång var vi i Slite Teatern vilken blev
fullsatt så när som på två platser.
Kallis Bengtsson framförde ett mycket fint program.
Gästartister var Lars Karlsson på durspel. Lennart Walman, Emilio Estrada och Mikael Åstrand bjöd bland annat på musik från Cuba. Thomas Jankert var en utmärkt konferencier.
Vi vill också återigen tacka all kringpersonal, förutan vilka arrangemanget inte skulle
fungera.
Galan var som alltid förnämligt arrangerad av framförallt Uno Nährström.
20/2 Gjorde VFG en uppvisning vid ett privat årsdagsfirande i Sanda bygdegård.
25/2 Gjorde vi egna framträdanden på Iliansgården i Hemse och Hemse Äldreboende.
Mycket uppskattat på båda platserna. Speciellt kan noteras att vi uruppförde en låt
komponerad av Uno Nährström till text av Henry Lindqvist ”08´n pa lande”. Henry
satt i publiken på Hemse Äldreboende.
Vi höll vårt årsmöte tisdagen den 1/3
23-24/4 var det träningshelg på Ekegården i Eke tillsammans med VFG. Vi repeterade
in sommarens uppvisningsprogram.
25/5 Gjorde vi ett framträdande på ett fullsatt Kupan i Visby.
6/6 Under nationaldagen gjorde VFG tre uppvisningar. Först på Tingstäde Försvarsmuseum kl. 12.15 och 12.50. Sedan traditionsenligt på Vibble gård kl. 16.00.
7/6 Var VFG engagerat vid en TV-inspelning av ett midsommarprogram för SVT. Vi

började under förmiddagen med parad i flera omgångar längs Strandgatan där vi musikanter fick åka hästdragen vagn, vi filmades bland annat av en drönare. Musiken
här var Uno Nährströms Gånglåt Från Övi, vilken sedan klingade fint ur tv-apparaterna under midsommaraftonens kväll.
Sedan vidtog ett antal timmars väntan i Almedalen medan det pågick inspelning av
inslagen med Babben Larsson, Eric Gadd och Fru Sill (Kerstin Johansson) på Almedalens Café.
Efter att gillet klätt och rest Majastången framförde vi Midsommarhambo, Tullingepolka och Margaretapolka. Eiwor Söderström redogjorde för gotlandsdräktens historia och Uno Nährström berättade litet om oss Gutebälgare.
12/6 Var Gotländska Folkdansringen engagerat vid musikgudstjänst med efterföljande
spelmansstämma i Prästgårdsparken Sanda. Vi Gutebälgare medverkade inte i kyrkan. Vi framförde ett eget program under eftermiddagens gruppframträdanden.
18/6 Spelade vi upp till gammeldans i Sanda Bygdegård. Meningen var från början
att det skulle vara på den nyligen iordninggjorda dansbanan i bygdegårdsparken och i
ett samarbete med en annan aktör, men det regniga vädret tvingade fram ändrade planer.
Midsommarveckan var som alltid intensiv:
21/6 Gjorde VFG uppvisningar vid Åkermanska huset och på Gråbo Dagcentral.
22/6 Gjorde VFG uppvisningar vid Roma äldreboende och Syréngården. Sedan fortsatte vi till ett privat årsdagsfirande i Ekeby bygdegård.
24/6 Midsommaraftonen inleddes traditionsenligt med sillfrukost i Vita Huset
(IOGT´s lokal). VFG gjorde uppvisningar på Gotlands Sjukhem och Seniorboendet
Pjäsen under förmiddagen.
Majatåget med gillet i spetsen från Södertorg till Paviljongsplan samlade en mängd
blomsterförsedda. Vi musikanter fick återigen åka hästdragen vagn.
Gillet ansvarade för stångens smyckning och resning på Paviljongsplan medan vi bälgare framförde ett eget program. VFG gjorde en uppvisning. Vi och den mångtusenhövdade publiken fick lyssna till ett antal duktiga artister under konferencierskap av
Thomas Jankert och Annika Fehling.
Allting fungerade mycket bra som det alltid brukar göra under midsommaraftonen,
förutom ett missförstånd angående sopcontainrar, vilket fick till följd att Uno Nährström blev tvungen att hyra en släpkärra och förvara sopsäckar under den kommande
helgen.

26/6 Avslutade vi midsommarveckan med ett framträdande under friluftsgudstjänsten
i Magnsarve Änge Ekeby med VFG kl. 13.00. Vi framförde också ett eget program
samt ackompanjerade psalmerna.
28/6 Deltog VFG i en begravningsceremoni i Domkyrkan. Vi och Sten Lindberg
framförde musik under den efterföljande minnesstunden på Suderbys Herrgård.
29/6 Gjorde VFG uppvisningar på Fältgatans Seniorboende och Solrosen.
3/7 Var vi och Gotländska Folkdansringen engagerade vid Flors´n-dagen i Burs. Vi
samlades vid 10-tiden för repetition. Dansarna framförde tre danser i Burs kyrka under folkmusikgudstjänsten. Vi gjorde en uppvisning under den efterföljande stämman
på Storgard´n och vi framförde ett eget program under gruppframträdandena.
21/7 Var vi engagerade i Sliteparken med ett program underhållningsmusik med inslag av allsång. Ett välbesökt och uppskattat arrangemang.
24/7 Gjorde VFG en uppvisning i samband med kulturdagar på Värsände gård i Klintehamn. Vi och publiken fick lära litet om gården och även lyssna till en duo bestående av violin och gitarr/sång.
27/7 Var VFG engagerat vid en av Hemse Hembygdsförening arrangerad musikkväll
i Högbyäng. Vi framförde några egna stycken och ackompanjerade också litet allsång. Eiwor Söderström läste dikter. Efter uppvisningen blev vi bjudna på kaffe,
smörgås och kaka.
28-29/7 Var det dags för "Musikbytet" på Ekevikens Camping. Träffen som nu anordnades för andra året arrangeras främst av Anders Björn och familjen Ekström och
samlade ett tjugotal musikanter i två dagar. Första dagen jammade vi under ett antal
timmar och blev bjudna på mycket god mat.
Under dag två blev vi bjudna på mycket god lunch bestående av stekta flundror. Efter
denna höll vi en konsert på Ekevikens sjöräddningsmuseum under konferencierskap
av Anders Björn och Agneta Söderdahl. Vi Gutebälgare framförde ett eget program
efter allspelet. Sedan fick vi njuta av ett program med medeltidsmusik och jazz bland
annat.
20/8 Medverkade VFG vid brudvisningen på Sjöviksgården i Ljugarn under ett bröllop.
3/9 Uppvaktade vi och VFG vid ett privat årsdagsfirande i Tofta bygdegård. Till allas
vår överraskning var detta också ett bröllop.
11/9 Spelade vi underhållningsmusik vid Norrlanda Fornstuga, vilket var "soppsta-

tion" vid Cykelrundan Gotland 360.
14-20/9 Gjorde vi och VFG en mycket minnesvärd resa till Norge (Bryne och Varhaug) för dans-och musikutbyte med Varhaug Danselag och Jærbelgen Trekkspellklubb under Jærtreffet i Varhaug. Vi spelade upp till dans med ett eget program och
VFG gjorde en uppvisning tillsammans med de norska dansarna under en av träffens
kvällar. I övrigt redogörs för denna fina resa i reseberättelsen.
4/11 Spelade vi underhållningsmusik i Fårö bygdegård vid Hembygdsföreningens
höstfest.

Summa framträdanden
Egna 15
Med VFG 17
Med Gotländska Folkdansringen 3
Summa 35 framträdanden
Våra repetitioner
40 tillsammans med VFG.
40 egna.
5 tillsammans med Gotländska Folkdansringen.
Summa 85 repetitioner under det gångna året 2016.
Vi vill tacka föreningens medlemmar och alla våra samarbetspartners för ett mycket
givande 2016 och vi ser med tillförsikt fram emot det kommande (när detta skrivs redan påbörjade) verksamhetsåret 2017.
……………………………….
Fredrik Lönngren, sekreterare
……………………………….
Marianne Norrby, kassör.

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

