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Distriktsstyrelsen hade i beslut bestämt att 2013 skulle bli jubileumsår för distrikt Medelpad, då 
det 2013 är 50 år sedan Medelpad blev eget distrikt. Medlemmarna skulle få en jubileumsfest. På 
årsmötet 2013 beslutades budget till 15000 kr ur distriktets kassa för en fest. (Ekonomin redovisas 
i särskild rapport.) 

Distriktsstyrelsen sammansatte en projektgrupp för planering och verkställande av jubileumsfest. 
Där ingick Lillemor Hallberg Tuna Bygdegille, Eva Lindbäck Nivren Folkdansgille, Andreas Idh 
Sundsvalls Folkdansgille och Torps Gille, Carina Könberg Sundsvalls Folkdansgille och även Märta 
Bodvill Tuna Bygdegille, men som senare klev ur gruppen då hon inte skulle närvara vid 
festtillfället. Marlene Jonsson Sundsvalls Folkdansgille och distriktsordförande blev 
sammankallande. Gruppen började arbeta redan på våren 2013 och hade redan efter första mötet 
satt upp en planeringskarta (se Bilaga 1) och förslag på tid och plats. Det blev en hel del möten för 
att få alla detaljer på plats, men ändå med ett sommaruppehåll. Marlene påminde 
gruppdeltagarna om var och ens uppdrag med en uppdragslista (se Bilaga 2) med jämna 
mellanrum, så alla hade aktuell information om festplaneringen mellan mötena. Gruppen fick 
snabbt klartecken med plats Värstaborg och datum den 23/11 2013. Lelle Jonsson tillfrågades som 
toastmaster och att förbereda inbjudan och programhäften. Han tackade ja till uppdraget. 
Smakmakarna skulle leverera maten och Eclair skulle baka tårta. Övrigt fixade festgruppen själv. 
Lillemor, Eva och Marlene ansvarade för inhandling, Carina ansvarade för budget och Andreas för 
musik. Gruppen tillverkade även 21 flaggor med distriktets logga, samt alla föreningars logga, som 
på festdagen ställdes ut på borden. Gruppen bestämde att föreningarna skulle rekommenderas att 
sponsra medlemmarna till avgiften till festen som blev 250 kr/person och de flesta föreningarna 
gjorde så. Särskilt inbjuden blev Anna-Märta Nordlander, Inger Karlholm, Ingela Thalén och Tobias 
Strömberg. Till granndistrikten Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Hälsingland skickades 
även särskild inbjudan. Av dessa kom Anna-Märta Nordlander och Tobias Strömberg till festen.  

    

119 medlemmar anlände till festen till mingelmusik spelad av spelmän från Skönborgs 
Folkdanslag. Alla distriktets föreningar fanns representerade på gästlistan. Festen började med en 
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berättelse som historiskt beskrev hur distrikt Medelpad startades, uppläst av Marlene Jonsson 
med Brudmarsch efter Andreas Lång, Haverö i bakgrunden spelad av Andreas Idh. Berättelsen var 
skriven baserad på fakta från Anna-Märta Nordlander. (Se Bilaga 3)  

  

Skönborgs Folkdanslag spelade och framförde danser från Medelpad. ”Gun-Britt å dom” som var 
kvällens underhållningsgrupp, spelade, sjöng och berättade om olika livsöden med visor från 
Medelpad.  

 

Kl.18.00 Klev Tuna Bygdegille in med förrätten med sång, en Wallmans salonger inspirerad variant 
av underhållning som Tuna Bygdegille brukar köra på fester. Kvällens meny var: Fiskargubbens 
nubberöra med rödlöksmarmelad och tunnbröd till förrätt, Timjansmarinerad tjälknöl med 
svartvinbärssky, pepparrotsgrädde och potatisgratäng till varmrätt och till efterrätt blev det 
naturligtvis tårta. 
 

   
 

Hälsningar lästes upp från Jämtland/Härjedalens distrikt och från Inger Karlholm som var med och 
tecknade ner många av de medelpadska danserna. Som gåva från riksorganisationen fick distriktet 
ett presentkort på deltagande för en person på en kurs anordnad av riks. Även föreningarna 
uppmärksammades med ett exemplar av boken ”Silver i Folkmusik”. Distriktsordförande Marlene 
höll tal om framtidstro och tackade även alla som arbetat för jubileet. Höjdpunkten blev ändå när 
Tobias Strömberg delade ut Folkdansringens förtjänsttecken. Lelle Jonsson från Sundsvalls 
Folkdansgille fick silver, Per Högberg från Nivren Folkdansgille och Leif Bylund från Skönborgs 
Folkdanslag fick guld. Mellan tal och matservering läste toastmaster Lelle upp små korta 
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beskrivningar om olika saker från Medelpad, t.ex. om landskapssvampen Fårticka, men även en hel 
del andra intressanta och roliga små texter kring dans mm.  

  

Kvällen avslutades med gemensam dans där nästa alla slöt upp i en polonäs som fortsatte i 
ledarledd dans och sedan också fri dans. Tidschemat hade då överskridits rejält, men inget ströks 
dock ur planeringen.  

 

Utvärdering 

Det blev högt betyg från gästerna/medlemmarna på jubileet. Uttalanden som ”under mina snart 
50 år inom distriktet har jag aldrig varit med om en så bra anordnad fest” och ”bra ordnat, man 
känner sig verkligen varmt välkommen”. Det blev mycket positiv respons.  

Jubileumsgruppen har tittat på olika delar kring festen för att se om det finns förbättringar för 
framtida projekt men även vad som var bra. Följande diskuterades: 

Gäster anländer: bra val att Carina prickade av på gästlista när gästerna anlände, att de passerade 
baren och fick söka sig en valfri plats så när på där deras förening var markerad 2 och 2 vid borden, 
blandningen var uppskattad 
 
Underhållning: Mingelmusiken som spelades av spelmän från Skönborgs Folkdanslag på scen blev 
stämningsfull och välkomnande, uppskattat med dansen från ungdomarna och Gun-Britt å Dom 
var bra val av underhållning en Jubileumskväll i Medelpad, blandningen av spel, sång och 
berättande passade publiken 
 
Matkvalité: Bra val av meny även om den inte föll alla i smaken, bra mat som smakade precis så 
bra som den ska förväntas, mycket mat/portion (Smakmakarna) Alternativen för diabetiker, de 
med allergier och olika sorters vegetarianska alternativ var bra, även om några hade önskat mer 
grönsaker 
 
Tårtkvalité: Tårtorna var fint dekorerade i ljus marsipan och en folkdansbild som festgruppen valt 
ut med hjälp av Lelle, över förväntan och smaken likaså, bland de bättre marsipantårtor vi i 
festgruppen ätit, alternativen för de med allergier och diabetes var också välgjorda och smakfulla 
 
Servering: Smakmakarna la på ett stilfullt sätt upp maten och Tuna Bygdegille serverade med sång 
och dans, alla vid samma bord fick maten samtidigt så alla vid bordet kunde äta samtidigt, bra 
tänkt. Varmrätten var varm när man skulle äta den vilket var bra jämförelse med andra fester då 
maten hunnit kallna vid servering, dock tyckte sista bordet som fick mat att det tog lång tid innan 
de fick mat och att det kändes stressigt för dem att äta, det drog också över tidsschemat vid 
serveringen vilket möjligen mest beror på att Smakmakarna som la upp maten var för långsamma, 
de var tre personal, i framtiden kan man tänka sig att ha fler personal när vi är över 100 gäster. Bra 
val att Smakmakarna stod med tallrikar och bestick så vi slapp den disken. För övrigt hade vi 



  2013-12-11 

plastglas. Personalen från Smakmakarna skar upp tårtan och serverade och detta var också ett bra 
val. 
 
Bar: Upplevdes inte som störande att gästerna fick gå till en bar och köpa vin eller öl och hämta 
alkoholfritt alternativ. Bra fungerande bar med en trevlig, välorganiserad bartender. Kändes 
tryggt. Lättöl och mineralvatten var populärt. 
 
Förberedelser: Bra att planeringen började i tid, några i festgruppen tyckte att det blev för många 
möten, men det kan regleras i framtiden genom att alla ansvariga i en projektgrupp inte alltid 
behöver vara på alla möten, de som är närvarande på mötet driver projektet framåt och gruppens 
sammankallande uppdaterar de övriga, på så sätt kommer alla att alltid veta vad som hänt och vad 
som är aktuellt. 
Var och en kan ändå utföra sina uppdrag. 
 
Planering/information: Tidsschemat sprack då vi drog över med 40 minuter innan den fria dansen 
började. Några musiker blev lite besviken över att de fick vänta och för att speltiden som de 
trodde var 40 minuter plötsligt blev 30 minuter. För det första, vi avsatte för lite tid till middag, 
programpunkter och den gemensamma dansen ledd av Bosse. Gästerna hade roligt under Bosses 
dans och när så många vill och kan vara med så ville vi inte avbryta. Tyvärr var då informationen 
dålig till de övriga. Vi skulle inte ha angett klockslag utan bara ordning på spelmännen för den fria 
dansen och inte angett sluttid på festen. Det var vår mening i början att speltiden skulle vara 30 
minuter. I framtiden ska informationen där vara tydligare. 
Bra val att alla skulle anmäla sig och betala föreningsvis. Rekommendationen att föreningarna 
skulle sponsra sina medlemmar visade sig ge gott resultat på antal gäster till jubileet. Där kan vi se 
att föreningarna har gjort ett bra arbete för sina medlemmar. I framtiden bör datum och år stå 
med på all dokumentation, även en inbjudan. Viktigt för arkivering. 
 
Inhandling: Vi glömde några saker, men inget som inte gick att lösa med hjälp av snälla 
medlemmar. 
 
Historik: En återupprepad miss var att Distriktsordförande glömde att presentera sig vid 
välkomnandet på scen. Berättelsen om distriktets födelse var bra återgiven av Anna-Märta 
Nordlander. 

Musik: Bra spelat av alla spelmän och bra blandning för dansen. 

Dans: Bosses ledda dans blev mycket uppskattat och drog med många som annars inte skulle ha 
dansat. De allra flesta kunde vara med. 

Toastmaster: Bra arbetat med väl genomtänkta och förberedda inslag och roligt för gästerna. Allt 
var smakfullt och på ett tydligt sätt framfört. Mycket uppskattat av gästerna. 

Städningen: många hjälpte till och den blev godkänd från Nivren. 

Budget: Kassan gick plus, men detta kommer att regleras till medlemmarna i framtiden genom 
någon aktivitet. 

Jubileumsgruppen genom Marlene Jonsson 


