Pressmeddelande

Sundsvall den 15 november 2013

Jubileum i Folkdansdistriktet Medelpad
Värstaborg intas av 115 högtidsklädda folkdansare på festhumör. Maten
kommer att dansas in till borden, barn och ungdom kommer att visa upp
bygdedanser från Medelpad och 6 grupper av spelmän kommer att spela till
mingel, dans och underhållning.
Svenska Folkdansringen distrikt Medelpad firar 50 år som eget distrikt i organisationen i år.
1963 bildades Medelpads egna distrikt i Ungdomsringen, som det hette då. I början av 60talet fanns bara två folkdanslag i Medelpad, Skönborgs Folkdanslag i Sköns kommun och
Sundsvalls Folkdansgille i Sundsvalls kommun. Båda lagen tillhörde Ångermanlands distrikt.
Det skulle finnas minst ett folkdanslag i tre olika kommuner för att få bilda eget distrikt. 1962
bildades Torps Gille som en följd av en Nordisk Folkledarkurs som hölls i Fränsta 1961 och då
hade man sina tre lag som krävdes för att bilda distrikt. Lördagen den 23 november 2013
kommer det att bli fest för medlemmarna på Värstaborg i Njurunda. Festlokalen kommer att
intas av 115 folkmusik- och folkdansintresserade i alla åldrar. Det kommer att bjudas på
middag, underhållning, dansuppvisningar, högtidstal och såklart dans och musik. Speciellt
inbjuden är riksrepresentant Tobias Strömberg och Anna-Märta Nordlander från Torps Gille,
som var med i starten. Även Ingela Thalén, riksordförande Svenska Folkdansringen, är
inbjuden, men kunde tyvärr inte komma. Distriktet består av 6 föreningar varav 5 är
verksamma med spel och dans, Nivren Folkdansgille, Alnö Folkdansgille, Skönborgs
Folkdanslag, Sundsvalls Folkdansgille, Tuna Bygdegille och Torps Gille. Dagen till ära är alla
föreningar representerade.
Svenska Folkdansringen bildades 1920 och är en riksorganisation med över 385 föreningar
spridda över hela landet. Drygt 15 000 medlemmar bedriver verksamhet som omfattar den
folkliga kulturen, med tonvikt på dans, musik, dräkt och slöjd. Distrikt Medelpad är näst
minst i Sverige med sina 214 medlemmar. Men verksamheten har blomstrat upp de senaste
åren och detta mycket tack vare den drivande ungdomsledaren Leif Bylund, men även
många andra starka krafter som verkat i många år för folkmusik och folkdans.
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