
Fredagen den 10 juli 1970 

Folkdansgille 
besöker Finland 

En spännande resa kommer det säkert a t t bli för Järna—Tu-
vinge folkdansgille när dom far till Finland i dag på eftermid-
dagen. Ändamålet med resan är a t t göra ett besök i Jä rna och 
Turinges vänort Sibbo utanför Helsingfors. Besöket är en svars-
visit efter ett besök som ett teatergäng f rån Sibbo gjorde i Sveri-
ge i augusti förra året. 

Arrangörer och värdar på den 
finska sidan är Sibbo ungdoms-
förbund. Det svenska folkdansgil-
let har till uppgift a t t represen-
tera en svensk ungdomsförening 
i de svenska vänorterna. Även 
kommunala förtroendemän f rån 
Jä rna och Turinge har blivit in-
bjudna a t t gästa sin finska vän-
ort som representanter för befolk-
ningen i de svenska kommunerna. 

Sammanlagt är det 34 personer 
som fa r iväg f rån Sverige i ef-
termiddag. P å programmet i Fin-
land står bl.a. sightseeing och di-

verse andra trevligheter, fester, 
trivselkvällar m.m. Naturligtvis 
måste svenskarna också uppträ-
da med sörmländska folkdanser 
inför sina finska värdar. Svens-
karna kommer a t t vara inkvar-
terade i privata värdfamiljer vil-
ket säkert kommer att bidraga 
till a t t skapa många nya kontak-
ter mellan vänorterna. 

På söndag kväll anträds hem-
resan och någon gång på måndag 
väntar man hem sina "ambassa-
dörer" i Jä rna och Turinge. 



Tisdagen den 14 juli 1970 
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SVENSKA FOLKDANSARE 
GÄSTADE FINSK VÄNORT 
I gar återkom 34 glada folkdansare, spelmän och kommunala representanter f rän Järna-Turinge 

ef ter ett besök hos sin finska vänort Sibbo. Resan var en del i ett arangemang i Sibbo kallat "Ung i 
Sibbo-veekan", som anordnades av kommunen och föreningar i et t samarbete. Ändamålet med 
veckan var att samla såväl unga som gamla tiH kulturell, religiös och idrottslig samvaro, till fes-
ter och utställningar, till diskussioner och danser. 

De nordiska folkdansarna på parad under festligheterna i Sibbo. Det. svenska folkdanslaget från 
Järna-Turinge fick flera gånger göra bejublade framträdanden inför den finska publiken. 

Två folkdanslag har deltagit i 
öppningsceremonierna i helgen 
nämligen Järna-Turinge folk-
dansgille f rån Sverige och Grae-
se-Sigerslevvester Gymnastik-
förenings folkdansare f rån Sib-
bos vänort i Danmark. 

E f t e r överskridandet av Sib-
bos kommunalgräns hälsade folk-
dansarna f rån Danmark och Sve-
rige välkomna av lantbruksrådet 
Borgström på hans gods öster-
sundoms Gård. Senare på efter-
middagen föredrogs det kommu-
nala välkomsttalet av professor 
Sirén vid en middag i Borgå där 
Sibbo kommun var värd. 

Senare på eftermiddagen gjor-

de "ambassadörerna" f rån Sveri-
ge och Danmark tillsammans med 
dansare f rån Finland intåg i Sib-
besgården där invigning av "Ung 
i Sibbo-veckan" ägde rum med 
högtidstal, sång och musik. Un-
der invigningsceremonierna gjor-
de också folkdanslagen en be-
jublad uppvisning. Lördagsnatten 
bjöds för folkdansarnas del på ett 
samkväm där man bara roade sig 
själva tillsammans med spelmän-
nen. På söndagen fortsatte de 
olika folkdanslagen sin "svängiga 
f r amfa r t " vid sommarfesten på 
Hedåsen där lokala förmågor 
framförde bygdespelet "Närking-
arna"^ 

Att det för den kommunala rep-
resentanten Nils österberg och 
folkdansarna f rån Järna-Turinge 
varit enupplevelse är förståeligt 
efter a t t ha varit på olika sight-
seeing-turer dels i Helsingfors 
dels i den finska skärgården. Vi-
dare var värdskapet f rån Sibbo 
kommun och Sibbo ungdomsför-
bund över all förväntan. Att de 
svenska folkdansarna dessutom 
var omtyckta fick de synliga be-
vis på. Deras program fick i sis-
ta stund (söndagens) läggas om 
på begäran av de andra dansla-
gen, som åter vill se en del svens-
ka danser. 


