
Rubriken är hämtad från nr 4 av Hem-
bygden och reportage( lrån Övre
Norrlands-distriktets distriktsstämma,
där vi bl a bestämde att ett speciellt
barnting skulle hållas varje år.

Sagt och gjort, tänkte Guldstalaget,
Skellefteå, representanter och erbjöd
oss på stående fot (stämmans sista dag)
att arrangera barntinget 1981 med
barn från Norr- och Västerbotten. Nå-
gon annan arrangör fanns f ö icke an-
mäld till detta datum. Tidigare hade
Guldstalaget inbjudit barn- och ung-
domslag från Irland och Västtyskland
att under sommaren besöka lagets 120

vuxna och ca200 barn. Det föll sig na-
turligt att anordna barntinget i sam-
band med ett av dessa besök. Tidpunk-
ten fastställdes till början av augusti,
då barn och vuxna från Volktanz und
Trachtengilde, Braunschweig, var på

besök.

Vädrets gudar stod oss bi!
Efter en regnig sommar kunde vi och
barntingets deltagare glädja oss åt ett
veckoslut med sol och ljumma vindar.
Fredag den'7 /8 hälsades alla välkomna
till Medleskolan och söndag den 9/8
på em vinkades deltagarna iväg igen.

Under dessa hektiska dagar hann vi
med att trycka tröjor med ett special-
komponerat barntingsemblem, träna
in en gemensam dans, paradera genom
centrala Skellefteå tillsammans med
Volktanz und Trachtengilde samt en

uppvisning tillsammans med detta lag
på Stadshusterassen i Skellefteå. Vi
hann även med en mängd aktiviteter
tillsammans med det västtyska laget
och för att utnyttja vädret till fullo,
tillbringade vi söndag f m ute vid en
badplats. Vid paraden genom staden
bars en speciell banderoll med texten
"Barnting i Skellefteå, 1981, Sv. Ung-
domsringen för Bygdekultur".
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Parad genom stsden med Guldstalagets ordförande Björn Appelqvist i tiiten.

Uppvisning med deltogarna i bqrntinget i Skellefteå.

Vi som arrangerade detta barnting
stortrivdes under dessa dagar. Av bar-
nens miner och avskedskramarna att
döma verkade de också ha trivts.

Vi som hade huvudansvaret för det-
ta barnting var: Anna-Greta Jonsson,
dräkt- och slöjd, Erik östman, musik,

Barbro Marklund, dans och Christine
Sjödin, BUS.

Vi lyckades med någonting annat
också dessa dagar. Tidigare har man ju
slentrianmässigt lagt arbetet med bar-
nen på BUSarna - Så icke denna gång
som synes!


