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Västtyska folkdansare 
på vänortsbesök i Trosa 

där de vanligen brukar hålla till brann, som bekant, i vin-tras. Men reperationsarbetet pågår och under hösten hoppas man få komma tillbaka till de välkända och väl inarbetade lo-kalerna. 
Trots lokalbristen ville Gillet 

ändå inte avstå från att fira sitt 

TROSA: - J a g tycker Ny-
köpings kommun .gjorde all-
deles fel, när de valde vänort 
1 Tyskland, säger Hasse 
Carlsson, ordförande i Trosa 
Folkdaitsgllle. De skulle na-
turligtvis ha valt Norden i 
Ostfriesland, Så trevligt som 
vi bar tillsammans med det 
tätåanslagetr 

Nörfer Danikoppel ä r på 
besök 1 Trosa för andra 
gången. Trosa Folkdansgille 
har hälsat på i ̂ Norden en 
gång. 

De här-besöken har resulte-rat i att män lärt folkdanser av varandra och mat^ har också knutit, personfi^a' ' vänskaps-band. 
Trosa .^olkdansgille firar tioårsjubileum iAr. Vad som en g&ng började sonr en idé under en danskväll Ijoé Trosa GDV, har vuxit till elf" förening med drygt 200 medlemmar, varav ca 150 barn. Ochnarnen står i kö for a t t få vara med. Tyvärr får de vänta i brist på ledare. 
— Så nog skulle vi välkomna ytterligare några vuxna i våra led, säger Hasse Qarlsson. Nu går det ungefår lf&jirn på var-je ledare. Och vi är tacksamma så länge de orkar hålla på. 
Just nu liar Folkdansgillet lo-kalbekymmer. Societetshuset, 

Heiko Mahnke från Norden i Västtyskland och Hans Carlsson, ord-förande i Trosa Folkdansgille, är närmast ansvariga för det här vänortsbesöket. 

jubileum. I synnerhet inte, som "vänortslaget" Nörder Danz-koppel utlovade ett besök. 
Kontakten mellan de båda folkdanslagen togs i början av 1980 genom förmedling av Svenska Ungdomsringens ut-landsekreterare. 1981 kom Nör-der Danzkoppel på besök för första gången med ett ung-domslag på 24 personer. Året efter for Trosaborna till Norden, 38 man starka. Nu har både Nyköpings- och Trosabor-na haft tillfälle att beundra dansglädjen hos 26 västtyska dansare tillsammans med de svenska värdarna. 

Digert program 
Programmet är digert under fyra-dagars-besöket. På freda-gen besågs Nyköping. Där dan-sade man på Torget och kom-munens representanter bjöd på lunch i Gästabudssalen. På hemvägen rastade man bl a vid Stendörren för ett uppfriskande bad efter solgasset inne i sta-den. 
I Västerljungs Sockenstuga var det samkväm på kvällen, där det svenska värdfolket pas-

sade på att demonstrera släng-polska och squaredance och i gengäld fick lära sig dansa "Diilziger Mtthle" av gästerna. 
— Om något år har vi kanske tränat in den, så vi kan visa upp den, säger Hasse. Vi har skriv-na instruktioner och musik att gå efter, så vi skall öva flitigt. 

Dans på Torget 
Lördagen ägnades åt Trosa, där det blev en uppskattad upp-visning på Torget före lunch och på eftermiddagen delade man sig i två grupper för att roa pensionärerna på Härads-gården respektive Trosagår-den. På kvällen var det kräft-skivor i mindre grupper, för det hör också till att man skall ut-byta matrecept och matvanor. 
På söndagen blev det danser och lekar på Thureholm, där också slottet besågs och mån-dagen ägnades åt ett Stock-holmsbesök med Gamla stan och vaktavlösningen vid Slottet som huvudattraktion. 
— Det har varit en fin resa, försäkrar Heiko Mahnke. Som vid det här laget talar en ut-märkt svenska. 

SOLAN 

De tyska folkdansarna i sina annorlunda dräkter väckte stor uppmärksamhet i Trosa. 



jGRAMM för 16 - 21 a u g u s t i 1984 
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4-08J^_Torsdag_-_Ankomst_och_inkva£terin£ £ familj 

16.00 Samling Tomtaklintskolans matsal 

Te och smörgås 

Inkvartering i familj 

Kvällen med värdfamiljen 

I 

8408J^7_F£eda£ - Nyj<ö£ing_o£h_s£mj<väm_i_S£ckens_tu^an 

08.30 Avresa Torget Trosa Medtag baddräkter Buss till Nyköping 

08.40 Avresa Affärscentrum Vagnhärad Klädsel:DRÄKTER 

09.30 Ankomst till Nyköping - Tid för egna strövtåg 

10.20 Samling utanför Stadshuset i Nyköping 

10.30 Mottagning i Stadshuset av Nyköpings kommun 

Dansuppvisning Stora Torget i Nyköping 

Gemensam promenad till Nyköpings Hus 

12.30 Lunch Gästabudssalen Nyköpings Hus 

14.00 Avresa Nyköpin över Stutsvik - St o n s u n d - Nynäs 

17.00 Ankomst Trosa - Vagnhärad 

19.00 Samkväm med middag + dans Sockenstugan Västerljung 

Klädsel: Valfri 

8408j[8_Lörda£ ^ Dan5£p£V£S£i£g£r_+_S£ml< väm_i_m£ndre £ r £ p £ e £ 

09.00 Tid för egna strövtåg i Trosa Klädsel: DRÄKTER 

11.20 Samling Statshotellets parkering 

11.30 Dans och musikuppvisning Trosa torg 

Gemensamt tåg med musik till restaurang Laxen 

13.00 Lunch restaurang Laxen 

14.10 Samling och avresa till Trosagården och Häradsgården 

14.30 Dansuppvisning Trosagården och Häradsgården 

20.00 Samkväm i mindre grupper Klädsel: Valfri 

l / i 
8408j[9_Sönda£ ^ Skördefe£t_m£d_D£n£ och lek £å_Thu£eholm_ 

Klädsel: Oöm 

12.00 Samling Thueholms slott 

> y 



Rundvandring i slottet 

Lunchkorg 

Tid för lekar och dans 

Kvällen med värdfamiljen 

840820_Månda a - Stockholmsbesök + Avskedsfest 

K l ä d s e l : V a l f r i 

08.30 Avresa Torget Trosa 

08.40 Avresa Affärscentrum Vagnhärad 

Rundresa \ Stockholm 

U . 0 0 Slottsbesbk + Vaktavlösing 

13.00 Lunch 

14.00 Gamla Stan - egna strövtåg 

16.00 Avresa Stockholm 

17.30 Ankoms Vagnhärad'- Trosa 

20.00 Avskedsfest Tomtaklintskolans matsal 

Klädsel: Valfri 

84082J_T_isdac[ 2 Avresa_f£ån ! r £ s £ 

Avresa - Individuellt » y 
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840526 Ann-Marie Carlsom 


