Julmarknad på Nordanå i Skellefteå
Kultur i Skellefteå och Skellefteå mu- och sprider ut oss i ringen, som för varseum ordnar varje år en julmarknad på je år drar drar till sig fler och fler, vilket
vi tycker ar kul.
Nordanå.
I år hade studieförbundet Bild a arFör fjärde äret i rad har vi i Guldstalaget dansat med barn och vuxna runt rangerat en musik-, dans- och berättargranen. Vi tar på oss våra tomteluvor timme inne i "Hallen". Vi fick förmå-

Hambo

nen att dansa

till

musiker från Väster-

bottens spelmansförbund, med inslag av

berättelser från medlemmar i Skellefteå berättarförening.
Christine Sjödin
Guldstalagel

Långdans. Foton: Tommy Lwndberg

från Turinge.

Nynäshamns folkdansgille - en piggT0-äring
Lördagen den 12 okthade Nynäshamns
Folkdansgill e 7 }-ärsfest med höstbuffd
och dans i NSS klubbhus vid Fagerviken.

Det hela börJade med en tipspromenad med frågor om föreningen historia.
En frå ga gaIlde antalet som varit ordföranden under foreningens l0 är. Några
gissad e rätt pä 17 personer.
Vår nuvarande ordförande Liliann
Jacobsson hälsade oss välkomna. Under kvällen hade vi mojlighet att trtta r
de klippböcker som föreningen samlat

laget, motionsdansen, familj egruppen,
gammeldansgruppen och systugan med

totalt 19 st valda dansledare och I95
medlemmar. Då startade också vänortsutbytet med de nordiska länderna.
Efter att vi avnjutit fantastisk mat
rojdes golvet för dans och det blev både
gammalt och modernt men även gillesdanser som drog upp de flesta pä golvet. Vi avslutade kvällen med Sorundatärta s om Hembygds föreningen uppv aktat oss med. Vi hade dessutom en härlig
marsip antärta specialdesignad av Elin
Schönning Jacobsson i föreningens farger och med vårt emblem. Trötta och

på sig under alla år. Kvällen bjöd också
på 5-min berättelser med minnen och
fakta från varje decennium. Föreningen var som störst på SO-talet, när det

nöjda vände vi hemåt för att fortsätta
jobba för föreningens fortsatta verksam-

var två st barnlag, ungdomslaget, vuxna

het.

M arsipantårta me d förenin
Foto : Ragnhild Hörnfeldt

g

ens emblem.

Britt Hortlund

Ar du mellan 13-20 år och spelar nyckelharpa eller fiol är du välkommen att söka årets Eric Sahlström stipendium. Stipendiet består av en
eftertraktad kursplats på sommarens fiol- och nyckelharpskurs på
Ekebyholms slott i Upplan d22-26junr.
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Ansök genom att spela in två valfria låtar i mp3-format och ge en kort
beskrivning av dig själv. Ange namn, ålder, adress, telefonnummer
och e-postadress och sänd in din ansökan senast 30 april till: Eric
Sahlströms Minnesfond, att. Lars Lindkvist, Brygguddsslingan 17,
197 91 Bro. Du kan också maila till: lars.spelman @ gmail.com
För mer information, se: www.ericsahlstrom.se/stipendium/
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Orhängen i silver (925)
föreställande dansp ar.
Kan även erhållas
som slipsnåI, brosch,
hängsmycke.
Prisex Örh 160:-.
Anders Bengtsson 046-70 54 35
marianneoanders @ bredband.net

