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Årsberättelse jubileumsåret 2015  

 

 
Jubileumsfesten på Götahof, 5 dec 2015.  Fotograf Åke Matsson 

 

Det här året kommer verkligen att gå till historien som ett år då vi har fått möjlighet att se 

tillbaka på stora händelser genom historien och fått chansen att göra nedslag i olika 

tidsepoker. Ett stort arbete med att ta fram historiskt material genom föreningens 100 år har 

varit till ovärderlig hjälp och stor inspiration inför många av de jubileumsaktiviteter som har 

förekommit. Flera av våra medlemmar har under året lagt ner mycket arbete på att göra dessa 

trevliga aktiviteter och vi har förutom allt det ”lilla extra” genomfört all ordinarie verksamhet 

enligt plan. 

 

Som brukligt har föreningen hållit fanan högt och speciellt i år när vi tilldelades en ny fana på 

Nationaldagen av Föreningen Svenska Flaggan i Göteborg. Föreningen har som traditionen 

bjuder även i år varit mycket engagerad i både egna arrangemang och uppvisningar, men 

också drivande av flera distriktsarrangemang. 

 

Som en röd tråd under året har våra lucköppningstorsdagar varit, där vi fått stifta bekantskap 

med olika dansledare och dansstilar genom tiderna, likväl som hur man har klätt sig och hur 

vår stad har utvecklats från 1915 och fram tills idag. Vi har fått smaka på tidstypiska saker vid 

fikapausen och fått se bilder från föreningens hundraåriga historia och mycket, mycket mer… 

 

Mycket glädje, skratt och minnen har året fört med sig, men tyvärr även sorg, då vår omtyckta 

spelman Rudolf Lindgren lämnade oss hastigt under hösten. En alltid glad och positiv man 

som mer än gärna ställde upp vid alla föreningens framträdanden.  

Göteborgs National Dans Sällskap 
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Styrelse och övriga funktionärer 

 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

 

Ordförande  Jimmy Persson 

Vice ordförande Ulf Johansson 

Kassör  Lennart Thorson 

Sekreterare  Ursula Scotting 

Vice sekreterare Gerd Stokke 

Ersättare  Maria Thorson 

Ersättare  Ingela Mattsson 

 

Dessutom har revisorer och revisorsersättare, distriktsombud och ersättare, dans- och 

musikledare, festkommitterade, material- och dräktförvaltare, dräktråd, slöjdledare, 

studieledare, bibliotekarie, lokalredaktör, ansvarig för kaffekassan, lokalkontaktman, ansvarig 

för GNDS fana och standar, ansvarig för utskick, fotoarkivarie, PR samt ansvariga för GNDS 

funktions e-postadresser och en webbmaster varit valda. 

 

Distriktsarbetet 

Distriktsombuden har aktivt deltagit i årsmötet och samtliga ombudsmöten. I distriktsarbetet 

har GNDS representerats av Maria Thorson som ansvarig utgivare och redaktör för Vävan, 

Ursula Scotting som ekonomisk ansvarig för kursverksamheten och revisorsersättare, Ingvar 

Gustavsson i slöjdsektionen och Lars Jonson i lokalkommittén. 

 

Möten och medlemmar 

 
Möten 

Styrelsen har haft 10 möten varav ett extra styrelsemöte och ett arbetsmöte. Föreningen har 

haft två ordinarie medlemsmöten varav ett årsmöte. 

 

Medlemsantal 

Vid årets utgång hade föreningen 132 medlemmar. 

 

Medlemsinformation 

Information till medlemmarna skickades i år ut via e-post sekr@gnds.org samt 

info@gnds.org, som komplement skickades den även ut via post tillsammans med Vävan till 

de medlemmar som inte har någon e-postadress. Vi har även vår hemsida (gnds.org) där bland 

annat vårt kalendarium med uppdaterad information finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Glimt från GNDS Historiska luckor – vår jubileumskalender som varit med oss i vått och torrt under 2015 
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Jubileumsårets aktiviteter 
 

8 januari - Gammalt möter Nytt 

Som rivstart på jubileumsåret anordnades ett kafferep med anor 

från 1915, där flera medlemmar hade bakat goda kakor. Vi nöjde 

oss inte med sju sorters kakor, utan tog i med elva! Det bjöds på 

Ursulas kokoskakor, Kristinas kryddoftande jullöv, Ingrids 

glasstjärnor, Ingegerd och Jimmys sockerskorpor, Ulfs 

havrekakor, Märtas bondkakor, Berits kardemummakaka, Sandras 

släta vetebullar samt Marias äggstrufvor, pepparkaka utan ägg och 

russinkaka. Några av värdarna för kvällen hade klätt sig tidstypiskt och Jimmy Persson visade 

upp den gamla kaffeburken som gett upphov till föreningens märke med det dansande paret 

samt berättade vad som stod skrivet om föreningen i hembygden 1923, vilket visade att redan 

då var vi en förening i framkant! Vid kaffet blev det även lucköppning av första luckan på den 

fina kalendern som Jonas Forsberg tillverkat. Bakom lucka 1 dolde sig en bild som beskrev 

första jubileumsaktiviteten. Efter det goda kaffet spelade Hampus Odlöw som vi samarbetade 

med 2014 på Kvibergs kantin under Folktopia och hans kompis Emil Ridderstolpe härligt för 

oss till dansen i 1½ timma.  

 

5 februari Årsmöte 

Årsmötet förlöpte som vanligt med diskussioner och planer både högt och lågt och det största 

avtrycket gjorde stadgeändringen som gjorde det möjligt att plocka bort ett kvartalsmöte på 

vårkanten. Det som förhöjde mötet extra var lucköppningen med bild på Stig Karlsson som 

håller ledningen med sina 22 år som ordförande, men med Jimmy Persson jagande efter med 

hitintills 18 år. Till fikat dukades härliga smörgåstårtor fram, jubileumsåret till ära! 

 

5 mars - Gobitar ur historien 

Kvällen tillägnades våra före detta dansledare Arne Bohström och Ingvar Gustavsson som 

ledde oss genom kvällen med sina favoritdanser.  

 

16 april – Catwalk à la 1915 

Den här torsdagskvällen kom tre damer in på catwalken iklädda blusar och 

kjolar från förra sekelskiftet. Det ena lagret efter det andra åkte av och till slut 

stod de i bara underkläderna. Det var litet problem med alla hyskor och hakar 

så herrar i publiken fick hjälpa till emellanåt...  

 

 

 

 

14 maj - Aktivitetsdag Kristi Himmelsfärdsdag 

Som ett led i att gå i historiens fotspår, så inleddes dagen med 

gökotta på gräsmattan utanför Påvelundsstugan i Påvelund. 

Här dansade GNDS vid midsommar under 40-talet då 

familjen Betz hade goda kopplingar till stugan förutom de 

gärningar som de gjort för föreningen. Den här morgonen 

hade 14 morgonpigga samlats och några tog även en liten 

svängom. Sommarvärmen infann sig redan vid starten 

klockan 8.00 och det blev en mysig stund i gröngräset med 

sång och spel av Göteborgs Spelmansgille och god picknick 

och självklart hördes göken!  
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Efter denna härliga start på morgonen träffades ett 

tiotal medlemmar på Skatås motionscentral, för att där 

under Christina Bernérus ledning vandra ca 1 mil på 

Bohusleden med målet Gunnebo Slott. Det blev en fin 

promenad med stopp för medhavd fika vid Delsjön. 

 

Tredje aktiviteten som erbjuds den här dagen var 

lunch och efterföljande trädgårdsguidning av Johnny 

Mattsson på Gunnebo Slott och Trädgårdar. 22 

personer möttes här varav några hade varit med sedan 

arla morgon och några tillkom nu till sista aktiviteten! Det blev en härlig eftermiddag i solen 

och intressant att få ta del av vad som är på gång med både byggnader och kommande 

trädgårdsutställning på Gunnebo.  

 

21 maj Tre gubbar tre gubbar…   

Den här kvällen kom det tre herrar på besök och det visades sig vara tre 

grundare av föreningen. Det var Arnold Fredin och Henning Lööf som 

kom i sällskap med Thorsten Rydén som hade fått komma med istället 

för Nils Carlsson som egentligen var den tredje. Thorsten var dock 

ordförande i interimsstyrelsen. Herrarna berättade lite om sig själva och 

skröt om sina förtjänster både inom föreningen, distriktet och på RIKS 

som hade lett till både märken, standar och medalj. För att fira att dessa 

herrar kom på besök, så bjöds det på goda hembakade tårtor!  

 

4 juni Stadsvandring 

28 nyfikna medlemmar samlades på Olof Palmes plats den 4 juni för att delta på den 

stadsvandring som GNDS bjöd sina medlemmar på. Vandringen utgick från 

Järntorget och den plats som GNDS startade på; Arbetarinstitutet. Under 

vandringen berättade vår auktoriserade Göteborgsguide Margareta Björklund 

om olika gator, händelser och hus längs Linnégatan upp till slutmålet 

Gräfsnäsgården. Väl på gården blev det fika och dans kvällen lång. 

 

25 juni Brännö Brygga   

I friska vindar togs sig några medlemmar ut till Brännö Brygga för att precis 

som på 40-talet få dansa på den berömda dansbanan. Trots blåst och kyla blev 

det både picknick, dans och lucköppning och några hade klätt upp sig i 

tidstypiska kläder. 

 

20 augusti Dufvas backe 

Vi fick oss en rejäl historielektion om 

Slottsskogen och dess spelman Johannes Dufva genom  

Eva Blanck som hade läst på och letat i historiegömmorna 

efter spännande material. Hon bjöd också på några melodier 

tillsammans med Jan Nilsson och det blev dans på Dufvas 

backe men även tid för picknicken som var och en hade med 

sig på den här terminsuppstarten.  
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3 september Hur var vi klädda i början på sekelskiftet?  

Lillemor Floden Magnusson visade bilder och berättade om 

kvinnorörelsen runt 1915. Hon visade bilder där folk stod i kö och 

ville köpa skadat mjöl, på bilar som var med i tävlingar och en film 

om hur modet och dansen har ändrats under 100 år. Allt 

ackompanjerat till gott ”surrogat” kaffe och hembakade småkakor.  

 

 

 

 

 

 

17 september Seglarvals & Bildspel 

Kvällen bjöd på Seglarvals under kunnig ledning från  

Conny Andersson och Ulla-Britt Andersson. Vi svävade fram över dansgolvet 

och i pausen visade Ulf Johansson ett bildspel över GNDS 100 åriga historia 

som han hade satt samman utifrån de både gamla och nya fotografier som finns 

i föreningens ägo. 

 

24 september Plantering 

Till minne av föreningens 100 års jubileum planterades en ros ”Leonardo da 

Vinci” i rabatten utanför Annexet vid Gräfsnäsgården. Planteringen skedde 

med pompa och ståt, d.v.s. den röda mattan var utrullad och ordförande  

Jimmy Persson läste en dikt och därefter planterades rosen. En skål och 

hurrarop utbringades. Under vintern kommer även en minnesplakett att sättas 

ner vid rosen.  

  

4 oktober Svampdag 

En vacker söndagsmorgon samlades 16 

personer utanför Botaniska Trädgården 

för att få följa med svampkonsulent 

Anders Aronsson på en promenad. Han 

visade oss flera sorters svampar utmed 

promenadvägen och vi fick titta såväl upp 

som ner på stammar som under hängande 

grenar. Det var en intressant dag där vi 

fick kunskap om både ätliga, oätliga och 

förvillande svampar samt tid för frågor 

och härlig fika i Änggårdsbergen. Den här dagen var för att minnas tillbaks och hylla den 

friluftssektion som föreningen hade igång under flera år. 

 

8 oktober 80-tals fest 

Långbordet var dukat och discokulan fanns på plats när föreningen 

hyllade det glada 80-talet. Britt Kristiansson hade ordnat med en god 

middag och torsdagsgruppen och festkommittén hade gemensamt 

fixat stämningen och stod bakom skivspelaren och fick igång oss i 

både fågeldansen, melodifestivalhittar och däremellan var det 

jägarmarsch, så att vi hann dansa med så många som möjligt under 

kvällen. Under kvällen öppnades även lucka 10 på vår 

jubileumskalender.   
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12 november Medeltidsdanser 

Den här kvällen kom Arne Boström på besök och ledde oss in i de medeltida 

danserna som många gånger har dansats under den tid då Arne var aktiv 

dansledare i föreningen. Kvällen till ära hade många tagit på sig sina 

medeltida kläder och de kläder som föreningen har i sin ägo förevisades och 

kunde också lånas under kvällen. Vid fikapausen dukades det upp allehanda 

godsaker som hör medeltiden till – så något kaffe blev det inte, men däremot 

både frukt, nötter, rågbröd, korv och svagdricka! 

 

 

5 december Jubileumsfesten  

Den 5 december träffades 113 inbjudna på Götahof för att fira vårt 100-årsjubileum. 

Stämningen var på topp och alla gick runt och tittade på den fotoutställning som stod 

uppställd i lokalen samt i våra album som låg framme på två bord. Vi hade även tagit med 

våra fanor och vårt standar samt de bordsstandar som GNDS fått under åren som gått. På plats 

fanns även den gamla kaffeburken och vår namnbricka från Sveasalen. Gästerna bjöds på 

bubbel vid ankomsten och Tomas Bergström, vår toastmaster, hälsade alla välkomna och 

informerade om kvällens kommande händelser. Vid ankomsten fotograferades alla gästerna 

av Anders Johansson och Maria Thorson, så att förhoppningsvis ingen gäst skulle missas 

under kvällen. Efter att alla hade minglat och hälsat på både gamla och nya vänner öppnades 

sista luckan i föreningens fina jubileumskalender med minnesvärda luckor. I sista luckan 

doldes en bild på den nu yngsta, Felicia Lausten-Thomsen Hägnesten och den äldsta 

medlemmen, Inga Karlsson, till ålder i GNDS. Därefter var det dags att ta plats vid festborden 

inne i festsalen! 

 

Vi serverades en trerätters middag som avåts under diverse tal och muntrationer, bland annat 

ett lustspel som framfördes av några av våra aktiva medlemmar.  
 

Förrätt Skaldjurscocktail med 

kräftor, räkor & romtopp samt rostat 

bröd  

Dryck: Wagon Tree Chenin Blanch 
 

Varmrätt Helstekt hjortrygg med 

murkelsås och broccoli serveras med 

pommes Anna 

Dryck: Wagon Tree Merlot Cabernet 

Sauvignon 
 

Dessert Pannacotta med bärkompott 

samt kaffe/te 
 

 

 

Under kvällen uppmärksammades de medlemmar som varit med i föreningen i minst 50 år. 

Dessa var Inga Karlsson från 1947, Marianne Karlsson från 1954, Arne Bohström från 1961,  

Ulla Ramdahl från 1961, Kerstin Bohström från 1962, Maj-Britt Carlberg från 1962, 

Ingvar Gustavsson från 1962, Ursula Scotting från 1964 och Zenta Borg från 1965, 

Dessa medlemmar fick var sitt numrerat diplom. Tyvärr kunde inte Inga Karlsson och  

Ingvar Gustavsson vara med på festen. 
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Under middagen delades ett antal förtjänstmärken och standar ut, som det kan läsas mer om 

under dess rubrik. Dock kommer Berit Wallsten att få sina märken vid annat tillfälle, då hon 

inte hade möjlighet att vara med på festen. 

 

Efter middagen vandrade alla gästerna upp till ordenssalen där det blev gruppfotografering. 

Vår fotograf för kvällen, Åke Matsson lyckades få plats med alla och efter ett antal foton, 

fortsatte festen i festsalen igen med dans till Wendelsbergs Spelmanslag. De spelade sedan 

hela kvällen fram till hemgång vid 01.30 med endast en lite kortare paus, då det dukades fram 

kaffe och kaka. En mycket trevlig kväll med många härliga upplevelser och möten. 

 

   
 

Några hälsningar från gäster: 
 

”Hjärtinnerligt TACK FÖR DEN FINA 100-ÅRSFESTEN. VILKET KALAS NI  

ORDNAT !!!! Fem stjärnor. ***** /Anne” 
 

”från fdl Kongahälla vill tacka för att vi fick vara med på den trevliga 100-årsfesten i 

lördags. /Ove & Britta” 
 

”Tack för i lördags. Det var en fantastisk fest! /Bertil” 
 

”Det var en fest som hette duga! /Henrik” 

 

Presenter mottagna på GNDS 100-årsjubileum den 5 december 2015 

Givare   Gåva  

Folkdansringen Göteborg En gåva till Betzfonden 

Svenska Folkdansringen En plats vid någon av de kurser eller konferenser som 

riksorganisationen ordnar under 2016-2017 

Folkdanslaget Kongahälla En gåva på 300 kronor till GNDS Stipendiefond 

Letsegårdens Hembygdsgille Postogram 

Folkdanslaget National En gåva till Actionaid bestående av två getter 

Skjortor och Särkar Ett handmålat kort med fotografier i 

Bengt Samuelsson, Camilla 

Finnermark, Stefan Finnermark, 

Lena Finnermark, Britt Marie 

Chandra och  

Birgitta Hillvärn 

En gåva på 5 000 kronor till GNDS Stipendiefond  

Med anledning av Carl Otto Samuelssons minne för 

utbildning av ledare i folkdans i allmänhet och 

främjandet av Smålandspolskan i synnerhet. 

Folkmusikkaféet En presentpåse innehållande diverse konfektyrer samt en 

julprydnad i form av en ängel. 

Kulturens En gåva på 10 000 kronor till GNDS Stipendiefond 

Folkdanslaget Kongahälla genom  

Britta Andersson och Ove Iko  

En gåva på 1 000 kronor till GNDS Stipendiefond 

Linderöds Folkdanslag En CD-skiva med Toner från Linderödsåsen med  

Ored Speleman 

Folkdanslaget Västanvind Postogram 
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Dans, musik och uppvisningar 

 
Dans 

GNDS har under året haft 37 dans- och träningskvällar. Det har i 

genomsnitt varit 36 deltagare vid de ordinarie danskvällarna. 

Instruktörer för träningskvällarna har varit 

Ingegerd Hägnesten, Patrik Lindgren, Styrbjörn Kjellin och  

Ingela Mattsson. Torsdagskvällarna under hösten har vi varvat 

uppvisningsdanser med olika smådanser.  

 

Under året dansade vi bland annat följande danser.  

Eikerril Mazurka från Östmark Virginia Reel 

Engelska för 3 par Mazurka från Norra Härene Fryksdalspolska 

Åttamannadans från Ödsmål Smålandspolska Juego 

Slängpolska från Skåne Cumberland Square Eight Vals från Vollsjö 

Västgötapolska Slängpolska från Medelplana Polska från Skaftö 

Jämtpolska Getabockadans från Luggude Familjevals 

Mazurkavals på Sjöliden Getabockadans från Vinslöv Engelska från Torsås 

Trippaengelska Väva Vadmal från Frändefors Engelska från Stigtomta 

Bingsjöpolska Rörospôls Polska från Boda 

Blomman Menuett Slängpolska från Norra 

Grundsund 

Engelska från Grundsund Kadrilj från Skaftö Hambo 

Anglâis Farandole Texasschottis 

Finsk schottis Schottis från Kallhäll  

 

Musik 

GNDS har haft förmånen att ha levande musik vid alla träningstillfällen. Under 

träningskvällarna har Berit Thorson, Göran Jonason, Rudolf Lindgren och Elisabet Eftring 

troget spelat till dans. Emellanåt har dessutom Bjarne Lantz, Ulf Dennhag och Robert Höglind 

deltagit samt Gerhard Isaksson och Thomas Johannesson. 

 

På THÉdansen i Annexet den 12 april medverkade Berit Thorson, Göran Jonason,  

Rudolf Lindgren och Gerhard Isaksson.  

 

Vid övriga uppvisningar bland annat i samband med midsommar har även Ingela Linderå, 

Bjarne Lantz, Robert Höglind, Eva Blanck, Jan Nilsson samt Gerhard Isaksson och Thomas 

Johannesson deltagit, så att GNDS under året kunnat genomföra 23 uppvisningar.  

 

På torsdagskvällarna under våren har vi varvat uppvisningsdanser med olika smådanser, vilket 

har fungerat bra. 

     

Ukulele 

Även i år har Berit Thorson och Maria Thorson varit kursledare för studiecirklar i Ukulelespel 

och tillsammans inspirerat sex till tio deltagare per gång. Deltagarna har sammanlagt träffats 

nio gånger under året.  
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Uppvisningar 

 

Några av våra uppvisningar… 

 

 
Workshop för Chalmers på Tofta vandrarhem, Orust 

 

Tynneredsdagen 

Återigen var det dags för GNDS att vara med på Tynneredsdagen som i år fyllde 35 år den 10 

maj. I år var det blåsigt och kallt, men trots det genomförde 8 dansare och 5 musiker 

uppvisningen galant och Fryksdalspolskan alla turer sattes! Det här året hade vi även ett 

informationsbord i kastanjeallén som bemannades av Maria Thorson,  

Margrethe Möller Berggren, Britt Kristiansson, Berit Thorson och Jimmy Persson från GNDS 

samt Jane Åberg från Folkdansringen Göteborg. 

 

10 mars Hotell Elite, Park 

23 april Lackarebäcksskolan i Mölndal 

10 maj Tynneredsdagen 

22 – 25 maj Rönne - Bornholm 

30 maj Hammarkullekarnevalen 

6 juni Nationaldagen 

9 juni Workshop för Chalmers på Tofta vandrarhem, Orust 

18 juni Midsommaruppvisning Altplatsens äldreboende 

18 juni Blidvädersplan Södra Biskopsgården 

18 juni Midsommaruppvisning Kaverös Äng 

18 juni Midsommaruppvisning Änggårdsbacken 

19 juni Midsommarafton uppvisning Gerdas Gård 

19 juni Midsommarafton uppvisning Å-hemmet 

19 juni Midsommarafton uppvisning Trädgårdsföreningen 

19 juni Midsommarafton uppvisning och lekar Delsjökolonin 

19 juni Midsommarafton uppvisning Otium 

29 juni Konserthuset WEEC konferens 

13 – 19 juli NORDLEK i Viborg 

13 augusti Workshop på Kulturkalaset, Bältesspännarparken 

25 augusti Workshop på Blå Stället, Angered 

19 september Workshop på Tellusfestivalen, Rymdtorget 

11 oktober Västra Frölunda Kyrka och församlingshem 

11 november Stefan Odelbergs talk talkshow på Rondo 
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Midsommar 

I år genomfördes nio uppvisningar varav den största var på 

Trädgårdsföreningen. Många dansare och musiker deltog 

vid alla tillfällen, vilket ger föreningen en möjlighet att få 

en inkomst till allt annat roligt som vi vill göra. I år tillkom 

även en lekledning dagen innan midsommarafton i 

Biskopsgården för den Chilenska föreningen Azul Cruz, 

som hade bjudit in förskolorna i närområdet för att 

arrangera positiva aktiviteter i stadsdelen. 

 

 

 

 

 

 

Tellusfestivalen 19 september  

GNDS deltog med en workshop på festivalen som är ett embryo inför 

att Rymdtorget skall bygga ett kulturhus 2018. Förutom vår workshop 

kunde besökarna se på flera länders dansuppvisningar. GNDS och 

Folkdansringen Göteborg bemannade även ett av informationsborden 

under dagen. 

 

 

 

 

 

 

Tacksägelsegudstjänst 11 okt 
Söndagen den 11 oktober dansade fyra par in i Västra 

Frölunda kyrka på en Bleking till tonerna från våra 

musiker, Berit Thorson, Bjarne Lantz, Rudolf Lindgren 

och Göran Jonason samt Frölunda kyrkas kör som trallade 

med. Vi dansade dessutom en Ödsmål efter predikan samt 

dansade ut ur kyrkan med en Rheinländer. På kyrkbacken 

bjöd vi upp till gemensam dans innan det var fika och 

loppis i församlingshemmet. Programmet var uppskattat 

och körledaren skulle gärna se en fortsättning på 

samarbetet.   

Midsommardans på Kaverös Äng, 

Biskopsgården, Å-hemmet och Delsjökolonin 
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Kurser, studiecirklar och kulturprogram 

 
Kurser 

31 jan – 1 feb Dansledarutbildning Del 1, Sjöviksgården Patrik Lindgren 

Styrbjörn Kjellin 

VT och HT Ukuleleträffar Berit Thorson 

28 feb – 1 mars Dansledarutbildning Del 2, Gräfsnäsgården Patrik Lindgren 

Styrbjörn Kjellin 

10 mars Grundutbildning Kulturens Kristina Jarnedal 

14 - 15 mars Kadriljer och fransäser i Helsingborg Ingegerd Hägnesten  

Jimmy Persson 

12 – 13 september Dansledarutbildning Del 3, Lysekil Patrik Lindgren 

Styrbjörn Kjellin 

12 september Låtkurs med Hans Kennemark Elisabet Eftring 

21 sep – 26 okt 

6 ggr 

Konferencier - i samarbete med Planetafestivalen 

Folkuniversitetets/Art Collage för Hanna Sundelius 

Jimmy Persson 

Ingela Mattsson 

3 – 4 oktober Stråkteknikkurs för Jenny Gustafsson och Benny Lätt, 

Gräfsnäsgården 

Berit Thorson 

Elisabet Eftring 

18 oktober Folklig Menuett/stora Danser i Hebergs Bygdegård i 

Falkenberg 

Brita Sivertsson 

20 oktober Kulturens Grundutbildning Ingela Mattsson 

24 oktober Medlemsträff Seminarium Kontradans, Nordisk 

förening för folkdansforskning 

Jimmy Persson 

Ingegerd Hägnesten 

7 – 8 november Danskurs i Tobo med fokus på funktion Patrik Lindgren 

Ingela Mattsson 

22 november Slöjdkurs Annexet Gräfsnäsgråden Ulf Johansson 

Ingvar Gustavsson 

Ursula Scotting 

 

Studiecirklar Våren 2015   Hösten 2015 

Dansledarcirkel VT 2015 Dansledarcirkel HT 2015 

Folkdans VT 2015 Folkdans HT 2015 

Nybörjarkurs – Steg 1 Nybörjarkurs/repetitionsgång – Steg 1 

Nybörjarkurs – Steg 2 Nybörjarkurs /repetitionsgång– Steg 2 

Musik till folkdans Ukulele grupp 1 ht 2015 

Inför vårt Jubileum 2015 Ukulele grupp 2 ht 2015 

Jubileumsskriften Musik till folkdans 

Torsdagsgrupp jubileumsåret En PR-satsning i Väster 

Resegrupp jubileumsåret Mötet med måltiden 

Ukulele grupp 1 VT 2015 Fest och trivsel 

Ukulele grupp 2 VT 2015 Luciasånger 

En PR-satsning i Väster Jubileum 2015 

Sommarskoj 2015 Inför vårt jubileum 

Fest och trivsel Jubileumsskriften 

Mötet med måltiden Torsdagsgruppen 

Ljud och ljudutrustning  
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Kulturprogram/annan folkbildning 

Våren 2015 Hösten 2015 

THÉdans, pass 1, 2 och 3 Folkdansuppvisning och folkmusik 

Dans och musik i Tynnered Aktivitetshelg - Värmland  

Folkdansuppvisning och folkmusik Kom tillsammans under festliga former 

Lätta danser – levande musik och enklare danser 

med instruktion – flertalet tillfällen under vt-15 

Aktivitetsdag - svampdag 

Hammarkullekarnevalen, parad Lätta danser – levande musik och enklare 

danser med instruktion – flertalet tillfällen 

under ht-15 

Midsommardans Prova på svensk folkdans 

Sång och dans i midsommartid Aktivitetshelg 

Aktivitetsdag – Gökotta, Vandring, Gunnebo  

 

Kulturbidrag och fondansökningar 

Kulturens: Under året har föreningen sökt och fått bidrag från Kulturens bildningsverksamhet 

för Hammarkullekarnevalen 2015 samt för Planetanätverket/festivalen 2015. Dessutom har 

föreningen sökt projektmedel för jubileumsskriften, men där fått avslag. 

 

Västragötalandsregionen: I slutet på september fick vi möjlighet att söka medel från Västra 

Götalandsregionens kulturnämnd och det var bråttom! Utlysningen var den 28 september och 

sista dag att söka var den 12 oktober för insatser som skulle vara klara innan årets slut för att 

välkomna asylsökande till regionen. GNDS lyckades sätta samman ett program och skriva en 

ansökan och blev en av ca 200 aktörer som sökte. Tyvärr blev inte GNDS beviljade något 

bidrag. 

 

Konung Gustav VI Adolfs fond: För arbetet med 

föreningens jubileumsskrift och dess tryckning har 

medel sökts ur denna fond och ett sakkunnighetsbrev 

från riksordförande Ingela Thalén har bifogats 

ansökan. Till vår stora glädje så meddelades det oss på 

julafton att konungen hade tilldelat oss ett anslag ur 

fonden på 10 000 kr till GNDS som tryckningsbidrag – 

en fin och uppskattad julklapp! 

 

Lisebergs kulturfond samt Lars-Eric Petersons och 

Eva Frelanders stiftelse: För arbete med föreningens 

jubileumsår och dokumentation har medel sökts ur 

dessa fonder, men till dags datum har inget besked 

kommit om eventuell utdelning. 
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Fester 

 
Påskfest 

Skärtorsdag firades av 46 vuxna och lille Alfred med sill, ägg, potatis, sallad, rulltårtebakelse 

och förstås äggvispning. 

 
Midsommarfest 

På midsommarafton kom 25 vuxna och ett barn till Björnekulla gård i Västra Frölunda och 

firade vid GNDS traditionella midsommarfest. Firandet börjar alltid redan dagen före, på 

torsdag, med gott bröd med pålägg. I år bjöds det också på änglapaj som födelsedagsfirande. 

 

Luciafest 10 december 
Visst blev det luciafest även i år även om vi nyss firat de 100 åren! Kristina Thorson Kjellberg 

var årets Lucia. Jessica Pettersson tränade sånger med årets grupp, som förutom henne bestod 

av två tärnor och sex stjärngossar och tomtar. Tomten och Staffan inledde med ett litet samtal 

om vinternatten då Lucia uppenbarade sig. 62 vuxna och 8 små barn deltog. 

 

Grötfest i Kindstugan 

I år behövde vi inte glida upp i snö med alla saker som behövs för en grötkväll i Kindstugan. 

Torsdagen den 17 december kom 31 vuxna och fem små barn för att traditionsenligt dricka 

glögg, njuta av Kristina Jarnedals goda risgrynsgröt samt äta skink- och ostsmörgåsar. En 

tradition som föreningen haft sedan 1984. Kvällen avslutades i fin stämning med julsånger, 

kaffe och frukt. Även i år hade vi förmånen att Anita Polding kunde delta och upplåta stugan 

för oss. 

 

Distriktsaktiviteter som GNDS arrangerat 

 
THÉdans 

Traditionsenligt genomförde GNDS distriktsarrangemanget THÉdans i Annexet den 12 april. 

Dagen var uppdelad i tre pass, vilket gjorde att det blev bra pauser för dansinstruktörerna och 

musikerna samtidigt som det fanns tid för våffelätande. Under dagen såldes ca 120 våfflor och 

många nya ansikten vimlade förbi både i våffelkön som i dansens virvlar. För att fira vårt 

jubileum, kunde man förutom den traditionella våfflan som vi brukar servera även välja en 

jubileumsvåffla, där man fick grädde, hjortronsylt och flaggan i topp för 5 kr extra, vilket var 

uppskattat. Det fanns också som en nyhet för året korv med bröd för den som var extra 

hungrig.  

 

Hammarkullekarnevalen 

För femte året i rad var GNDS projektansvarig för 

vår del av Hammarkullekarnevalen den 30 maj vilket 

inneburit att vi har skött allt det praktiska, men 

formellt är det ett arrangemang tillsammans med 

Folkdansringen Göteborg.  

 

Femte gången gillt, har vi nu rutin och evenemanget 

blev riktigt bra. Vi fick en unik möjlighet att nå ut 

med vår verksamhet och göra reklam för både 

Folkdansringen, vår förening och barnverksamheten 

inom distriktet. 
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Dagen innan karnevalen byggde några medlemmar under ledning av Ulf Johansson upp 

lastbilsflaket för våra musiker. I år hade Bjarne Lantz samlat nio musiker, så det var ett härligt 

fullastat lastbilsflak med spelglädje som kom körandes. Vår lastbil från Allfrakt kördes även i 

år galant genom de trånga passagerna av Anders Persson-Hägnesten. Dansade, delade ut 

material, var hjulvakt samt bar vår fana gjorde 12 personer från GNDS samt två från 

Allmogegillet. Under förberedelserna var det en regelbunden kontakt med organisationens 

funktionärer samt även kontakt med Svenska Kyrkan, Angereds Församling, som ordnade 

fika och en plats att vila på efter genomförd parad. 

 

Inför Hammarkullekarnevalen blev vi kontaktade av fotoklubben Focus10, som ville 

dokumentera förberedelserna som några av de medverkande grupperna hade inför deltagandet 

i karnevalen. Mycket arbete läggs ner av de olika grupperna före karnevalen t.ex. sys det 

kläder, övas på dans, byggs karnevalstågsvagnar osv. Detta är ett arbete som tar många 

timmar, men som inte syns på själva karnevalsdagarna och det ville Focus10 ändra på genom 

att visa förberedelserna. Samarbetet utmynnade i en fotoutställning som visades under de tre 

dagar som karnevalen ägde rum i en lokal vid Hammarkulletorget.  

 

Planetafestivalen 

Planetafestivalen bildades 2003 av folk- och världsmusikarrangörer i Göteborg som hellre 

ville samordna sina verksamheter än att konkurrera med varandra. Detta har lett till 

Planetanätverket! 

 

Sedan dess har nätverket vuxit en hel del och 2013 gick GNDS med i nätverket och 

representerar även Folkdansringen Göteborg. Värmen och gemenskapen som musiken och 

dansen för med sig är en angelägenhet för alla. Den gemensamma ambitionen är att 

marknadsföra och göra världsmusiken tillgänglig för alla i regionen. Som representanter i 

nätverket sitter Maria Thorson och Berit Thorson.  

Under året har Maria och Berit medverkat på de tre nätverksmöten som har arrangerats. 

 

2015 deltog GNDS för tredje året i Planetafestivalen med flera aktiviteter, den 29 oktober 

Prova på svensk folkdans och bli bjuden på svensk matkultur i form av ärtsoppa. Den 1 

november ledde Jessica Pettersson som är fiolpedagog två prova på pass. Prova på fiol under 

1 timma för barn respektive vuxna. Dessutom så ledde GNDS planeringen av att 

Folkdanslaget National fick med Prova på barndans i två pass för barn 3-6 år den 1 november 

inom festivalen. 
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Distriktsaktiviteter som GNDS deltagit i 

 
Dansledarutbildning i 3 steg 

Folkdanslaget National anordnade under tre helger en dansledarutbildning där fokus låg på att 

lära sig att instruera våra danser - både teori och praktik. Målgrupp var folkdansringens 

medlemmar som var eller kunde tänkas bli dansledare. Från GNDS deltog Patrik Lindgren 

och Styrbjörn Kjellin i utbildningen. 

 

Slottsskogsstämman 9 maj 

GNDS deltog återigen i dansutmaningen och kom trea i år. 

 

Nationaldagen 6 juni 

Traditionsenligt deltog föreningen även i år på Nationaldagen med funktionärer under dagen 

som både ställde iordning, städade, sålde lotter, fika, slöjd och informerade om 

Folkdansringens verksamhet m.m. Dessutom tågande flera i fanborgen till stora scenen på 

Medborgarskapsdagen och sedan tillbaks igen till Gräfsnäsgården efter en stunds 

ceremoniella delar vid scenen. Dagen började med störtskurar men för varje timma blev det 

bättre och bättre och de sista timmarna var det riktigt sommarväder.  

 

Folknöjesdagen/Sekelskiftesdagen 

Vid årets Folknöjesdag den 6 september medverkade inte GNDS som förening. Men liksom 

tidigare år anordnades en kaktävling där medlemmar från GNDS återigen erövrade prispallens 

översta steg. Alfred Thorson assisterad av Berit Thorson tog hem första priset och  

Maria Thorson kom god tvåa.  

 

Brita Sivertsson tävlande inte i år (blev 3:a förra året), men deltog däremot som ett pittoreskt 

inslag i sina fina sekelskifteskläder säljandes både fröer från tagetes och stockros. 

 

Resor 

 
Bornholm 22 – 25 maj 
10 dansare och sex spelmän reste i fem bilar till 

Bornholm. Vi bodde i fyra hus i Hasle Feriepark, som var 

väldigt fina. Vi tränade utanför husen på gräsmattan inför 

uppvisningarna. Lördagen den 23 maj dansade vi två 

uppvisningar i det vackra Rönne. På kvällen bjöds vi på 

en god middag med dans efteråt då vi också ansvarade för 

en timmas spel och dansledning. Under söndagen och 

måndagen gjorde vi ett antal utflykter per bil. Samtliga 

nordiska länder var representerade på festivalen.  

 

NORDLEK Viborg 13 – 19 juli 

Det var 13 personer som deltog i NORDLEK 2015 som ägde rum i Viborg. Vi samåkte i bilar 

från Göteborg via färja till Fredrikshamn och körde därefter ytterligare ca 20 mil. 12 personer 

bodde tillsammans med en familj från Linderöds folkdanslag bara fem minuters promenad till 

platsen för stämman. Vi deltog aktivt i danskvällar, workshops och var iklädda folkdräkter på 

invigningen och avslutningen. Några av oss deltog också i det gemensamma 

avslutningsprogrammet på lördagen. Ingegerd Hägnesten och Jimmy Persson ansvarade för 

ett seminarium i folklig menuett som en del i ett nordiskt program och Berit Thorson deltog i 
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det nationella spelmanslaget som spelade till dans vid Sveriges timmar i danshallarna. Vi ser 

fram emot NORDLEK 2018 som skall äga rum i Falun, Sverige.  

                 
D 
 

D 

 

D 

 
 

 

 

 

 

Dansuppvisning på torget på avslutningsdagen samt resenärerna från GNDS. Saknas på bilden gör Alfred och Anne 

 

Jubileumsresa till Värmland – årets uppstartshelg 28-30 augusti 
Årets uppstartsträff genomfördes i form av en resa till Värmland där huvudpunkterna var att 

träffa Karlskoga Bygdegille och besöka Västanå Teater. 

 

Skara Domkyrka var första etappmålet denna fredag där vi, 24 deltagare, fick en mycket 

trevlig och lärorik guidning. Efter en kort promenad till Västergötlands Museum fick vi bl.a. 

betrakta bronssköldarna som hittades vid plöjningsarbete på Fröslunda gård. 

 

På Jula hotell och Konferens serverades en god lunch, och vi fick möjlighet att se deras 

konstsamling med konstnärer som Bruno Liljefors, Carl Larsson, Anders Zorn och  

Jenny Nyström. 

 

Under eftermiddagen åkte vi vidare till Karlskoga Folkhögskola för övernattning. 

På kvällen samlades vi på Äspenäs där Karlskoga Bygdegille, med värdparet Tomas och 

Ingrid Bergström i spetsen, tänt grillarna och ordnat ett mycket trevligt samkväm med mat 

och dryck, kämpalekar, dans och musik på logen. 

 

  
Mycket musik och dans under kvällen, men även tid för tävlingar som bl.a. säckhoppning 

 

Efter frukost på lördagen reste vi till Mårbacka, där vi blev guidade i Selma Lagerlöfs hem. 

Även denna guidning var mycket trevlig och lärorik. På Mårbackas restaurang åt vi 

”Skrädmjölscrepes” en värmländsk delikatess sprungen ur Selmas verksamhet som 

mjölproducent.   
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Medskogs Aktivitetsby i Östra Ämtervik, var nästa natthärbärge.  På eftermiddagen såg vi 

Västanå Teaters föreställning ”Lomjansguten” i Berättarladan vid Rottneros. Innan 

föreställningen hade vi möjlighet att titta på dräktutställningen i anslutningen till teatern. I 

pausen på föreställningen serverades en god och mustig viltgryta. 

  

På kvällen träffade vi en grupp dansare och spelmän från Alsters folkdanslag i Sjösala. Vi 

dansade, spelade och åt en matig sallad med närproducerad rökt fläskfilé och hembakt bröd. 

Allt levererat av Östra Ämterviks lokala Lanthandel. 

 

Värdinnan på Medskog serverade en fantastisk frukost där allt var hembakat och 

lokalproducerat från närliggande gårdar och omslutande skogar. Efter frukost hann några av 

oss gå en snabb runda i skogen och plocka lite lingon innan vi lämnade stugorna för en sista 

tur i sköna Värmland, nu till Rottneros.  

 

Efter lunch i parken mötte vi upp vår guide,  

Göran Bengtsson. En man full med värmlandshistorier, 

sanna eller inte, men mycket roliga. Just denna söndag var 

det Skördefest, vilket innebar att det var utställare i parken 

som sålde blommor, trädgårdsredskap och hantverk. 

Dessutom var det fritt fram att plocka med sig av parkens 

snittblommor.  

 

Övrigt 
Ny fana 

Inför föreningens 100 års jubileum har det ansökts om en ny fana från 

Föreningen Svenska Flaggan i Göteborg, vilket blev beviljat och fanan 

utdelades på Nationaldagen i Slottsskogen. 

Jimmy Persson, vår ordförande tog emot fanan på Slottsskogsteatern 

där det hölls ett program med både sång, musik och högtidstal förutom 

det fina tacktal som Jimmy höll, där vi bl.a. lovade att hedra och 

använda fanan. 

 

 

 

Programsläpp på Blå stället med folkdansworkshop 

Tisdagen den 25 augusti medverkade GNDS med en folkdansworkshop i foajén på Blå stället 

i Angered, när de släppte sitt program för hösten. Berit Thorson, Bjarne Lantz, Rudolf 

Lindgren och Gerhard Isaksson stod för musiken. Ingegerd Hägnesten och Jimmy Person 

ledde dansen. Det var tyvärr få som deltog av de få förbipasserade, men några barn kom i alla 

fall med upp i dansen tack vare att Alfred Thorson 1,5 år visade vägen! 

 

Wendelsbergsrevyn 

Den 30 januari var ca 15 personer och såg på föreställningen ”Extra Insatt” Samtidigt fick de 

Wendelsbergs huvudbyggnad förevisad av Björn Johansson. Vi fick lära oss mycket om 

Wendelsbergs intressanta historia. 

 

Öppet hus 
Den 10 september inbjöd GNDS till ”prova på kväll” med fika. Det var lite drygt 10 personer 

som hade hittat till oss och ville vara med och dansa. Några var helt ”gröna”, medan några 

hade dansat tidigare i andra grupper och nu ville passa på att se hur det var hos oss.  
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Styrbjörn Kjellin, Patrik Lindgren och Ingela Mattsson turades om att leda dansen. De 

besökare som kom fick en nytryckt Vävan med sig hem och information om GNDS framöver 

samt inbjudan till att vara med på festen den 8 oktober när de lämnade sin mailadress. En av 

besökarna ansökte om medlemskap på direkten – det gillar vi! 

 

Folkmusikkaféet 

GNDS var värd för Folkmusikkaféet den 10 april och den 9 oktober. 

 

Folkdräkter 

Föreningen har fått en mansdräkt från Krister Esbo som gåva. Dräkten är en bohusdräkt som 

kom till användning så snart den kom till föreningens ägor, genom att en av våra medlemmar 

lånade den till en uppvisning och den passade som om den var sydd till honom. Som ett 

symboliskt tack inbjöds Krister att ta med en vän och komma till THÉdansen för våfflor och 

dans.  

 

Komplettering av mikrofoner till ljudanläggning – Instrumentmikrofoner 

Under 2015 köptes 4 stycken instrumentmikrofoner av modellen ”CX 

500/MA-500” in till föreningen. Mikrofonen fästs på strängarna på fioler 

och nyckelharpa. Fördelen med att använda dessa mikrofoner är att man 

har ett konstant avstånd till instrumentet. När man använder en traditionell 

mikrofon påverkar det när musikern vänder sig eller rör på sig. 

Mikrofonerna användes med gott resultat i midsommarveckan. Även en 

komplettering av sladdar till anläggningen gjordes för att ge större 

flexibilitet. 

 

Fairtrade Challenge 15 oktober 2015 
Att deltaga i Fairtradefika har blivit en tradition. Christina Bernérus och Jimmy Persson bjöd 

på goda chokladmuffins, frukt och dryck. Christina berättade om Fairtrade och sålde deras 

produkter. 

 

Jubileumsförberedelser 
Under året har förberedelserna inför jubiléet fortsatt med en hel del aktiviteter. Grupperna har 

arbetat vidare med sina olika projekt. En grupp bestående av Jimmy Persson, Ulf Johansson, 

Britt-Marie Johannesson, Maria Thorson, Ursula Scotting och Brita Sivertsson har utökats 

med Ingela Linderå och Berit Wallsten för att få fram text, musik och bilder till 

jubileumskvällen. Den här gruppen har också hållit i allt praktiskt och planerande av själva 

jubileumsfesten den 5 december på Götahof. Kristina Jarnedal, Ursula Scotting och  

Ulf Johansson har arbetat vidare med jubileumskriften som blev mycket lyckad. Dessutom har 

övriga grupper arbetat med resor och underhållning på jubiléet. Torsdagsgruppen har en gång 

per månad haft en happening med lucköppning inför jubiléet.  
 

Storstädning av Gräfsnäsgården 

Under städdagen den 18 - 19 augusti var det 4 personer från GNDS som glatt och villigt 

städade gården och fick välförtjänt fika efter väl förrättat värv. 

 

Swish 

Under året har kassören ordnat så att vi numera även kan ta emot betalning via Swish.  

(Swish är en mobilapplikation för överföring av pengar) GNDS har nr 123 304 8477 
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PR och reklam 

 
PR 

Under hela året har det delats ut reklam, annonserats på olika webbsidor och skickats e-post 

till de vi har i vårt register om vår förening och verksamhet som sker inom Folkdansringen 

Göteborg. Det stora reklamarbetet startade precis som tidigare år i och med THÉdansen i 

april, då affischer i A4-och A3-format trycktes och sattes upp på Gräfsnäsgården, på 

anslagstavlor i Slottsskogen, på stolpar och affischställ utomhus samt på några bibliotek. 

Dessutom sattes affischer i A6-format upp i olika livsmedelsbutiker och delades ut.  

 

Alla i vårt e-postregister fick information om dagen och på följande sidor på nätet har reklam 

funnits; GNDS och Folkdansringen Göteborgs hemsidor samt i följande kalendarium:  

GP-Guiden, Stadsevent, Fill in, Alldans, Tipsjakt, Simplesignup, Pogogo, DoToday och 

Nattuggla. Dessutom i följande tidningars kalendarium; Göteborgske Spionen, Göteborgs-

Posten, Hembygden och Vävan. 

 

Vid alla våra utåtriktade arrangemang såsom THÉdans, Nationaldagsfirande, 

Midsommaruppvisningar, prova-på-tillfällen och Planetafestivalen m.m. har vi haft med oss 

vår låda Lägg i ditt visitkort om du vill få information om vad som händer inom 

Folkdansringen. Det har varit ett vinnande koncept att få in många e-postadresser, då det är 

personer intresserade av vår verksamhet som vi lätt kan nå med e-post om våra arrangemang 

för framtiden.  

 

Information om föreningens arrangemang har även spridits via föreningens sida på Facebook 

och på Instagram samt via direktmail från info@gnds.org. Till GNDS nuvarande medlemmar 

har även en liten blänkare om kommande torsdag gått ut i stort sett varje vecka. 

  

Lagom till föreningens 100 års jubileum har hundrastrecket passerats för antal gillande på vår 

facebooksida och antal följare på Instagramkontot ökar sakteligen även det. Under året har ett 

antal inlägg och bilder lagts upp som även funnits kopplade mot föreningens hemsida. GNDS 

medlemmar uppmanas att gilla facebooksidan och bli följare till våra bilder och gärna själva 

lägga in med #GNDS100 #GNDSfolk. 

 

Under året har flera anmälningar och förfrågningar inkommit till föreningens infomail, 

info@gnds.org, tack vare hemsidan, då de som skrivit till oss oftast har ”googlat” och kommit 

till vår sida. Föreningens hemsida har även blivit citerad som källa till en artikel om folkdans i 

Gråbotidningen under hösten – det ser vi som ett erkännande! 

 

Dessutom har flertalet av våra medlemmar flitigt använt våra profiltröjor både vid utåtriktade 

arrangemang och på träningskvällar på Gräfsnäsgården.  

 

Annonsering i all ära – men vars och ens jobb vid varje tillfälle och möte med andra är enormt 

viktigt och stort! Så alla medlemmars stora arbete med att berätta för andra om vår 

verksamhet, bjuda in och med samt ta emot med varma famnar gör att vi kan arbeta vidare 

mot nya 100 år!  

 

  

mailto:info@gnds.org
mailto:info@gnds.org
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Före detta barn- och ungdomar från 1985-1997 

Under året har pärmar med uppgifter om vilka som varit med och dansat i föreningen på den 

tiden det fanns barn- och ungdomsgrupper sammanställts av Ursula Scotting. Under hösten 

har Maria Thorson och Berit Thorson letat reda på dessa personers nuvarande adresser och 

sänt ut ett hundratal brev med en inbjudan till att vara med på de två öppet hus som 

arrangerades under hösten. Mottagarna av brevet fick också möjlighet till en fri fikabiljet på 

vår kommande THÉdans om de sände oss sin mailadress. Att vi valde ut den här gruppen som 

mottagare var för att de har en koppling till föreningen och har förhoppningsvis ett positivt 

minne från tiden de var med. Dessa personer var små på den tiden, men är nu i 30-45 års ålder 

och på så vis en bra målgrupp, då det är denna åldersgrupp som är svårast att nå. 

 

Hemsida och e-post 

Hemsidan www.gnds.org har haft flera besök av unika adresser under året och sidan är ett bra 

sätt för föreningen att nå ut med information till medlemmar, presumtiva medlemmar och 

kunder. I kalendariet som är kopplat till hemsidan har föreningens aktiviteter, såväl som 

många andra aktiviteter, som ligger inom vårt intresseområde varit med. 

 

Till föreningen finns följande funktionsadresser kopplade. 

webmaster@gnds.org, ordf@gnds.org, kassa@gnds.org, sekr@gnds.org, info@gnds.org, 

foto@gnds.org, fest@gnds.org samt kalender@gnds.org 

 

Nyårshälsningar från föreningen har skickats till våra kunder med en hälsning om ett fortsatt 

samarbete även kommande år. Utskick har bland annat gått till våra midsommaruppvisnings-

ställen, Hammarkullekarnevalen, Stadsmuseet, Sjöfartsmuseet, Göteborg & Co, 

Planetavänner och ett antal kontaktpersoner och kunder samt till föreningens medlemmar! 
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Uppvaktningar 

 
Under året har följande personer uppvaktats: 

Ann-Marie Frönell 65 år 26 januari Per Olov Sporrong 65 år 24 juli 

Emelie Mattsson 30 år 2 februari Tomas Bergström 70 år 30 augusti 

Inga Karlsson 90 år 16 februari Robert Höglind 60 år 18 augusti 

Leif Schöndell 60 år 13 mars Kerstin Bohström 70 år 17 september 

Ingvar Gustavsson 70 år 11 april Britt-Marie Johannesson 65 år 20 september 

Ingegerd Hägnesten 60 år 17 april Conny Andersson 60 år 24 september 

Anders Persson Hägnesten 30 år 27 april Ingrid Karlsson 75 år 26 september 

Ulf Johansson 70 år 30 april Ursula Scotting 70 år 18 oktober 

Kristina Jarnedal 70 år 17 juni Karolina Lausten-Thomsen 30 år 12 november 

Gunnar Numeus 65 år 10 juli Kerstin Harvenberg 65 år 27 december 

 

Förtjänstmärken 

 
GNDS Standar: Ingegerd Hägnesten, Ursula Scotting och Ulf Johansson. 
 

GNDS förtjänstmärke i silver: Britt-Marie Johannesson, Anders Johansson, Ann-Britt 

Johansson, Styrbjörn Kjellin, Bjarne Lantz, Ingela Linderå, Patrik Lindgren, Lennart Thorson 

samt Berit Wallsten, som kommer att få sitt märke vid ett annat tillfälle. 
 

GNDS förtjänstmärke i guld: Maria Thorson. 
 

Förtjänstmärke i silver från Distriktet: Berit Wallsten. 
 

Förtjänstmärken i silver från Riks: Maria Thorson, Berit Thorson. 
 

Förtjänstmärke i guld från Riks: Jimmy Persson. 
 

 
 

25-årsmärken I år delades det inte ut några. 
 

Fotografer till årsberättelsens bilder: 

Kristina Jarnedal, Maria Thorson, Anders Johansson, Ulf Johansson  



22 (22) 

 

GNDS Årsberättelse 2015 (16-01-10)   

Ursula Scotting, Maria Thorson 

Då styrelsen nu ställer sina platser till förfogande vill styrelsen rikta ett varmt tack till alla 

som bidragit med arbete och gemenskap under 2015. 

 

 
Delar av styrelsen tillsammans med några av årets verksamhetsledare 

 

 
 

 

 

Göteborg i februari 2016 

 

 


