
Guldstalaget 50 år
Lördagen den 21 oktober hade Guldsta-
laget 50-årsfest. Ett 8O-tal personer del-
tog i firandet. Ordförande Rolf Öhman
hälsade alla välkomna och Guldstalagets
medlemmar sjöng en välkomstvisa, skri-
ven av Jeanette Sehlstedt. Efter maten

blev det underhållning av Bygdsiljums
folkdanslag. De uppförde sin dansteater
Olgas Cafö, som blev mycket uppskat-
tad. Kaffe och tår1a serverades innan Se-

nadrage och Bygdsiljums folkdanslags
spelmän spelade upp till dans.

Guldstalaget bildades 1961 och
har under åren dansat på många ställen
inom och utom kommunen. Även många

besök till andra länder har gjorts och
folkdanslag från olika delar av världen
har varit på besök.

Under "Våga Stuffa"-perioden
på B0-talet anlitades Guldstalaget av

Musikerförbundet avd l28 och Folkets
Hus som ledare för att lära ungdomar
dansa både tbxtrot och bugg. Kurser i
gammeldans har hållits och hålls även
idag. För alla som tycker om att dansa

gammeldans har Guldstalaget gammel-
dansträffar några gånger varje år.

Christine Sjödin

Om du vill skriva i

Hembygden:
Tänk på, att det inte är dina egna för-
eningsmedlemmar du skriver för utan
för väldigt många läsare i hela landet.
Försök lyfta fiam sådant som är an-

norlunda och/eller inspirerande.
Undvik att räkna upp rrånga namn,

t ex på tolv personer som fått förening-
ens hedersutmärkelse eller vilka tio
låtar som spelmännen spelade.

Tidningen är inte heller avsedd för
att tacka en massa narnngivna personer
som gjorl flna insatser det får du göra
på annat sätt. Försök skriva om sådant

som kan intressera många läsare som
inte är medlemmar i din förening!

För bilder måste fotograf anges.

Denne måste också ha godkänt att
bilden publiceras i Hembygden.

Bilden bör vara så direkt från ka-
meran som möjligt och ej manipulerad
i bi I dbehandlingprogram.

Bilder under 400 kB går inte ens att
göra 1-spaltsbilder av r tidningen.
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Rolf Ohman hcilsade alla vcilkomna. Foton: Tbmmy Lundberg

Scen ur Olgas cafö

Familjevals
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