
Norskt besök i Piteå och Skellefteä

l{orrmcinnen i en av sina dansen

F'olkdanslag från Bodö och Valnesfjor-
den kom på besök helgen 27 -29 maj.
Som avslutning på sin danstermin ville
de traffa andra dansare och spelmän.

De tog kontakt med Karin Lindqvist
Enerud i Jävre, som de känner väl och
hon ordnade en fantastiskt trevlig helg
för besökarna.

De välkomnades av Piteå kommun

med en "give away"-låda och av Hant-
verksmacken med var sin sidenbands-

blomma i blått och gult.
På fredagskvällen blev det dans på

Rotan i Skelleftehamn med Bygdsiljums
folkdanslag och Guldstalaget som vär-
dar. Det var ca 100 folkdansare och
spelmän som dansade och spelade och

efter pausen visade Bygdsiljums folk-

danslag sin dansteatu "Husförhöret",
vilket blev mycket uppskattat.

IJnder lördagen blev det en tur till
Svensbylidja och lunch på Hantverks-
macken. Där gräddades våfflor av Reu-

matikerföreningen i Piteås sidenbands-

broderigrupp. E,fter maten blev det
spontandans på parkeringen. Därefter
ett besök i ÖSeUyns kyrka och kyrkby.

Middag och dans på lördagskvällen
ordnades i Munksunds Folket Hus. Ef-
ter middagen startade dansen med en

Polonäs, en samlingsdans där alla är på

golvet och gär i olika formationer, under

ledning av Bengt och Elisabet Martins-
son. Spelmän från Bodö, Skellefteå och

Piteå spelade upp till dans allt från
polskor till swing/bugg.

Christine Sjödin
Karin Lindqvist Enerud

Folkdansmässa i Skellefteå

Besökarna vcilkomnades till mcissan.

På rnidsomm ardagen medverkade Guld-
stalaget, tillsammans med kör och or-
kester, i den svenska folkdansmässan
Tröd in i dansen av Per Harling och
Susanne Bågenfelt. Den framfördes i
Skellefteå landsförs amling s kyrka.

Vi startade i vapenrummet med att

hälsa alla kyrkobesökare välkommen.
Därefter promenerade vi ner för altar-
gången under sång och musik och gjor-
de formationer med v ärablomsterbågar
framför altarctngen. Det blev både

schottis, vals, polka, hambovarianter och

en kortare variant av Västgötapolska
som vi dansade till olika musikstycken
under mässan.

Det var en fantastisk upplevelse att

få dansa i kyrkan.
Christine Sjödin

Husftrhöret. Foton: Tommy Lundberg

Variant av Vcistgötapolska. Foton: Tommy Lundberg
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