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Orförande har ordet
Förändring och Förnyelse!

Jag förutsätter att de två F:en, Förnyelse och

Förändring fortsätter som ledord och förstärks
att vara vägledande för vår verksamhet de
kommande åren. All verksamhet måste ha
som huvudmål att rekrytera och välkomna.
Tillgängliga budgetmedel måste styras mot
den verksamheten vilket bidrar till att vi får
ännu trevligare på våra träningar och möten.
Redan nu har vi börjat så smått med
en ny hemsida www.slagstagille.se och
ett stort tack till vår sekreterare Anders
Edström för den betydelsefulla insatsen. Vi
har också prövat på ett samarbete med vår
systerorganisation Botkyrka Hembygdsgille
och det är min förhoppning att ytterligare
kan utveckla den möjligheten. Tyvärr har vi
problem att upprätthålla verksamheten med
barngrupperna något som vi akut måste göra
något åt.
Vi har under 2013 haft ett bra samarbete
med
Hågelby och förhoppningsvis kan vi
tillsammans med musiker från regionen täcka
in spelningar till gammeldans en stund på
tisdagarna. Våra hemmaarenor är ju Folkets
Hus och Hågelby, det är min förhoppning att
vi kan utveckla vår närvaro där. Det är ju där
människorna finns, för syns man inte så finns
man inte.
Våra ledare och styrelseledamöter gör ett
bra jobb och vi måste vara rädda om dessa
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personer och tillsammans inrikta oss
på de två F:en. Ledare och styrelse får
dra de tyngsta lassen men utan varje
medlems engagemang är vi chanslösa.
Ett stort tack till er alla som ställt upp i
olika sammanhang under 2013.
I skrivande stund så är planeringen
av Vinterstämman inne i slutfasen och
jag träffar många musiker som ser fram
mot att komma och träffa likasinnade.
Karl Gunnheden

5 maj är sista dagen för bidrag
till nästa nummer av
Hällristningen
Sänd in dina bidrag till:
Maud H Norberg
Drejarvägen 3
151 62 Södertälje

slagstared@hotmail.com
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Hans & Elsie
Eldeklev

Vi funderar på – Vad hade vi gjort
om vi inte gått med i Slagsta Gille?
Efter att i många år ha följt med
våra idrottande barn,
ville vi lära oss folkdans.
Vi gick nybörjarkurs med Botkyrkagillet
men vadå – Slagsta Gille fanns ju närmare.
Här en (liten) sammanställning vad vi gjort
alla dessa år.
UTLANDSRESOR:
Mallorca World Dance Festival
Norge, Danmark, Tyskland
Österrike, Spanien, Skottland
BeNeLux, Cypern, Grekland, Ungern
Kanske inte i rätt ordning
Tyvärr var vi inte med till
Frankrike och Kina.
Vi var också till Nordlek sju gånger:
Finland, Norge, Danmark, Sverige
Finland, Norge, Danmark
Nordlek är vart 3:de år.
Elsie barnledare med Birgit Svensson
för 7-9 åringar.
Hasse byggde nyckelharpa för Totte.
Gjorde stråken av Klingens skidspets,
taglet kom från Klingens häst.

Vi har dansat Hälsingehambo 13 år,
de första åren var vi 1500 par.
Vi har varit med på några videoinspelningar.
Vi har varit på många danskurser med
övernattningar.

Nu har vi slutat att dansa men spelar
cittra och nyckelharpa två ggr i veckan.
Vi delar tiden med PRO som också
har många aktiviteter och många Gilles
eller f.d. Gillesmedlemmar med och
nya kommer varje år – men –
Sluta i Slagsta Gille? Aldrig!

Vi har gjort uppvisningar
på många platser bl.a.
Stockholms Stadshus, Skansen, Globen
Hambokurs på TV.
Midsommar på Hågelby alla år
och några år på Riddarholmen.
Vi har medverkat i soaréer.
Snortilda två gånger
Sommar och Vinterstämmor.

Hoppas Vi!
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Text och foto: Hans och Elsie

Musikdagarna i Mattmar 2013

Träning inför spelning på bygdens hattparad

Som så många tidigare år inbjöd Anita
Tennfors och Börje Bystedt sina spelmän till
sitt paradis i Mattmar.
Vi hade strålande väder och kunde verkligen njuta av den underbara naturen och den
fina gemenskapen.
När bygden anordade sin traditionella hattparad, spelade vi våra härliga låtar vid vägkanten och bidrog till extra glad stämning.
Många barn och vuxna med fantasifulla hattar passerade oss.
Ett stort varmt tack!
Text: Elsie Astridsdotter
Foton: Harriet Wingborg

Elsie och Anita i sina fina blomsterhattar
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Musikcafé 5 oktober 2014

En lördag i oktober var det musikcafé. Som vanligt på våra musikcaffeer är det många
spelmän som spelar och sjunger av hjärtans lust. Tyvärr är det liten plats för publik i samma rum. Det finns ju fika i rummet intill, så det går ju bra att sitta där också och lyssna.

Adventscafé 30 november 2014

Text: Maud Norberg
Foton: Åke Andersson
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Danskurs i Rönninge den 2 november 2014

Lite olika utgångställningar var det här
En lördag samlades vi dansare och spelmän i Rönninge Folkets Hur för att träna mera på de
nykomponerade danserna som Annika Frööjd gjort. Vi fick tydliga instruktioner och Annika
kollade att vi gjorde rätt och såg snyggt ut. Vi höll på hela dagen med avbrott för medhavd
lunch och kaffe. På kvällen blev det frågesport och en riklig buffé dukades upp. Trevlig samvaro som det brukar vara i Gillet. Tack Annika för en välplanerad och väl genomförd dansdag.

Att tacka publiken efter dansuppvisningen behöver också tränas
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Ovanstående stilstudiefoton har Gösta Odelberg tagit

Otroligt mycket mat som smakade jättebra efter en hel dags dansande

Kalle tackar för dansdagen och vi kompletterar på franskt maner.
Text: Maud Norberg Foton där inte annat anges: Åke Andersson
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Slöjddag i Grindstugan den
Åh, så roligt!
Vi var några ivriga, entusiastiska kvinnor som
träffades i Grindstugan för att med hjälp av
Eva Roxström “scrappa” kort. Jag hade aldrig
kunnat drömma om att det finns så många
grejer för denna tillverkning. Ur sin rejält
tunga resväska plockade Eva fram alla möjliga slags papper, stansade ark, blommor,
pärlor,band, snören, lim, saxar, linjaler, pennor, stämplar, glitter, dekorstrass, inspirationsböcker och mycket mera som jag inte har
namn på.

24 november 2013
På våra tomma kort la vi lager på lager av
olika papper. Vi stämplade och klistrade och
dekorerade efter eget tycke och smak och
förmåga.
Tack vare Evas kunnande och goda pedagogik hann vi göra minst två kort vardera.
Vilken skaparglädje!
TACK, Eva, för denna trevliga slöjddag.
Text och Foto: Elsie Astridsdotter
Vi som gjorde vackra kort var Annika F,
Barbro M, PiaT, Elsie A, Maud W, Maud H
och Eva R.

Eva R, Maud N, Pia T, Barbro M, Märta O, Maud W viker fina annorlunda påsar
Välkomna till nästa slöjdtillfälle 23 februari 2014 då vi fortsätter att tillverka fina kort
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Måndagsdansens avslutning för höstterminen 25 nov

Många musiker och dansaare i samspel i Hallunda Folkets Hus
Avslutningen på Gillesdanskvällarna firades med Slagsta Gilles musiker. Det blev en
mycket trevlig danskväll. Det sorgliga var att
det var den sista danskvällen som Birgitta och
Bengt Carlsson var dansledare för. De kommer dock att fortsätta att dansa med gruppen
som nu består av 40 medlemmar varav de
flesta kommer nästan alla danskvällar.
Text:: Maud Norberg
Foton: Åke Andersson
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Dansledartacket

Trettondagsbal på Trädgårdstorp den 6 januari 2014

Julfesten denna gång hade moderniserats och blev en trettoindagsbal istället. Före jul brukar
många personer vara strängt upptagna, så därför valde festkommittén detta nytänkande. Festklädsel var rekommenderad och anmärkningsvärt många kavaljerer kom i frack och damerna
hade, även de många fina kreationer. Välkomstdryck, buffébord med många goda rätter som
Mauds crabfischrulle varav många önskade att få receptet. Dans både modern, samkväm som
gammeldans förekom. Många spelmän förgyllde med musik men även datormusik förekom.
Lekar förekom som väckte många glada skratt när deltagrna försökte åla sig fram med ett
gångjärn mellan knäna eller krossa ballonger.

Alla kunde dansa modernt till datormusik utom disckjockeyn Astor
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Mat Mat Mat

Crabfischrulle
Sätt ugnen på 200 grader
Ingredienser:
1 ½ dl vatten
1 dl kaffegrädde
50 gr margarin
1 ½ dl vetemjöl
4 ägg
1 paket crabfish
2 dl crème fraiche
½ dl majonnäs
dill, salt, peppar

Det här var svårt det!!!

Tillredning:
Blanda vatten, grädde och margarin och
koka upp
Rör i mjöl och ett ägg i taget
Bred ut på bakplåtspapper på en plåt och
grädda i 20 min
Vänd upp på bakplåtspapper och låt svalna
Blanda crabfisch, crème fraiche, majonnäs,
dill salt, peppar och bred över
Rulla ihop och lägg upp på fat.
Garnera efter tycke och smak.
Recept från Maud Wallander
Text: Maud Norberg
Foton: Gösta Odelberg
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När tidningen Södra Sidan intervjuade Slagsta Gilles spelmän den 20 jan 2014

Välkomna till Årsmötesfesten 2014
Den börjar direkt efter årsmötets slut
ca: 17.30 och avslutas ca 22.00
Kvällen börjar med välkomstdrink och sedan blir det hemlagad smörgåstårta samt sallad.
Det ingår öl, läsk eller ramlösa att dricka men det finns även vin att köpa till självkostn.pris.
Efter maten blir det kaffe och kaka.
När vi ätit klart blir det musik och dans så länge alla har ork och lust.
Allt detta får du för endast 70kr.
Anmälan sker senast 2013-02-27 till:

Gunnar Belin tel. 08-531 798 44 eller gunbel@tele2.se
Anita Eriksson tel. 08-532 509 24 eller anitacittra1@gmail.com
Festsektionen

