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.Mellersta Sörmland, 

Märket som 
borgar för att 
du kan dansa 

Dansen ger inte bara mo-
tion. Att dansa gammal-
dans är också ett gemytligt 
och trevligt sätt att umgås 
på. Och dansen den inte 
bara förenar, den är också 
en del av den unika kultur-
traditon som pardansen ut-
gör i vårt land. 

För att uppmuntra till 
mer dans och för att föra 
danstraditionerna vidare 
har Södermanlands spel-
mansförbund och Sörm-
ländska ungdomsringen 
instiftat ett dansborgar-
märke. 

Hela denna vecka har dans-
intresserade i kommunen möj-
lighet att dansa till sig ett 
dansborgarmärke. Som väl de 

flesta lagt märke till är det i år 
Folkmusik- och dansåret och 
då tänkte man att det skulle 
passa alldeles extra bra att 
instifta ett dansborgarmärke. 

• Levande musik 

I måndagskväll inleddes 
dansen i Malmköping när-
mare bestämt på utedansba-
nan vid hembygdsgården. 

Där hade danssugna i den 
sköna sommarkvällen sam-
lats för att tillsammans med 
dansledare Sonia Waern av-
lägga provet. 

Uppe på estraden hade den 
levande musiken radat upp 
sig. Det var Anita Hedlund, 
Ing-Marie Sundin, Christina 
Frohm och Matts Mattsson, 
tidvis förstärkta med Bernt 
Olssons fiol eller knappspel, 

som spelade upp till allsköns 
danser. 

• Tre danser 

För att ta dansborgarmär-
ket krävs att klara av tre dan-
ser, vals, schottis och ytterli-
gare en dans.Men innan alla 
kommit så långt som till 
själva provet var det dags för 
några träningsrundor som na-
turligtvis gick som en dans. 

Igår kväll dansades det i 
Mellösagården och ikväll är 
det dags i Folkets hus i Spar-
reholm. 

På torsdagkväll är turen 
kommen till Förenings gården 
i Vadsbro och på fredag avslu-
tas veckan med dans i Flen. 

Bakom dansarrange-
mangen under veckan står 
NBV och Studieförbundet Vux-
enskolan. 

Levande musik hör naturligtvis till dansborgarmärket. Vid hembygds gärden i Malm-
köping var det fyra spelmän som trakterade instrumenten fr v Anita Hedlund, Ing-
Marie Sundin, Christina Frohm och Matts Mattsson. 

Det var mänga danssugna som passade pä att ta dansborgarmärket i Malmkbpxng 

Många danssugna passade på att ta dansborgarmärket i Malmköping när dansveckan inleddes 
i måndagskväll För den levande musiken svarade Anita Hedlund, Ing-Marie Sundin, Christina 
Frohm, Matts Mattsson och Bernt Olsson. 

Dansen den går... 
Dansen ger inte bara mo-

tion. Att dansa gammaldans 
är också ett gemytligt och 
trevligt sätt att umgås på. Och 
dansen den inte bara förenar, 
den är också en del av den 
unika kulturtradition som 
pardansen utgör i vårt land. 

För att uppmuntra till mer dans 
och för att föra danstraditionerna 
vidare har Södermanlands spel-
mansförbund och Sörmländska 
ungdomsringen instiftat ett dans-
borgarmärke. 

Hela denna vecka har dansin-
tresserade i kommunen möjlighet 
att dansa till sig ett dansborgar-
märke. Som väl de flesta lagt mär-
k e ^ är del i ^ f o j k j n m j k i 

Dansåret och då tänkte man att 
det skulle passa alldeles extra bra 
att instifta ett dansborgarmärke. 

I måndagskväll inleddes dan-
sen i Malmköping närmare be-
stämt på utedansbanan vid Hem-
bygdsgården. 

Där hade danssugna i den skö-
na sommarkvällen samlats för att 
tillsammans med dansledare So-
nia Waern avlägga provet Uppe 
på estraden hade den levande 
musiken radat upp sig. Det var 
Anita Hedlund, Ing-Mari Sundin, 
Christina Frohm och Matts 
Mattsson, tidvis förstärkta med 
Bernt Olssons fiol eller knapps-
pel, som spelade upp till allsköns 

För att ta dansborgarmärket 
krävs att klara av tre danser, vals, 
schottis och ytterligare en dans. 

Men innan alla kommit så långt 
som till själva provet var det dags 
för några träningsrundor som na-
turligtvis gick som en dans» 

I går kväll dansades-det i Me1-
lösagården och ikväll fir det dag 
i Folkets hus i Sparrehotau Ä ? 

På torsdagkväll är turen kom-
men till föreningsgården i Vads-
bro och på fredag avslutas veckan 
med dans i Flen. 

Bakom dansarrangemangen 
under veckan står N B V och Stu-
dieförbundet Vuxenskolan. 


