
Garpedansarna har haft sitt 31:a årsmöte

26 medlemmar av 37 samlades i Åby fritidsgård den 25/2. 

Ordförande Maritha Wilén hälsade alla välkomna. 

Till styrelse för 2019 valdes:
Ordförande: Maritha Wilén, kassör: Lilian Eklund, sekreterare: Yvonne Höglund, vice sekreterare 
Marianne Wallin, suppleanter: Berith Ahl och Märtha Carlsson.
Revisorer: Lars-Olof Niklasson och Bo Karlsson.

Spelman: Göran Nilsson, dansledare: Lilian Eklund, festkommitté: Eva Niklasson och Ågot Byström, 
resekommitté: Inga-Lill och Mats Malminger samt Lars-Olof Niklasson, lotteriföreståndare: Göran 
Nilsson och vice Christina Ottosson och valberedning: Eva Niklasson och Bertil Höglund. Kursansvarig:
Lilian Eklund.

Verksamheten har varit stor under 2018. Dansträning 10 ggr under såväl  vår- som hösttermin. Vi har 
tränat både tidigare danser men även prövat några nya. Årsmöte nr 30 hölls i Almvik där förre 
ordförande Göran Nilsson avtackades med bl.a. stående ovationer och blommor. Till ny ordförande 
valdes Maritha Wilén som är ”nygammal” i föreningen.
Vi uppvaktade på Vimmerby Folkdanslags 70-årsjubileum och deltog i Gamleby centrums 
föreningsdag.
Föreningen deltog i den ekumeniska fredsgudstjänsten i Gamleby kyrka den 1 januari och firade 
Nationaldagen i Unos park med både vår egen och den svenska fanan. Midsommarafton underhöll vi 
på äldreboendet Erneborg med sång, musik och dans och den 7 oktober (Tacksägelsedagen) dansade 
vi till Tjust Spelmanslag i Gamleby kyrka där kollekten blev ca 3.000 som skänktes till Världens Barn.

Föreningen har gjort två trevliga utflykter. Den 3 maj reste vi med egna bilar till Norrköping med 
uppehåll i Gusum och lunch i Knäppingsborg, Norrköping. Vi besökte Arbetsmuséet och dagen 
avslutades storslaget i de Geerhallen med masterexamen i dirigering tillsammans med Norrköpings 
symfoniorkester. Den 10-11 november gick färden till Gekås i Ullared, ordnad av Hallens Buss. den 9 
april blev föreningen hembjuden till Inga-Lill och Mats Malminger för att ”pärla” d.v.s. tillverka fina 
armband och halsband av det enorma utbud av material som Inga-Lill har. Vi betalade ett 
självkostnadspris men Inga-Lill skänkte hela behållningen, 3.185:- till Cancerfonden. 
Två medlemmar deltog i Tjustgalan. Lilian Eklund hade skrivit en fin nominering till Kulturstipendiet 
för Göran Nilsson, Tyvärr gick det till en annan.

Under 2018 har vi fått en hemsida under adressen:
www.gamleby.se/garpedansarna  

2019 års verksamhet kommer att fortsätta som tidigare. En resa på Kinda kanal är planerad och vi har
fått inbjudan att åter dansa i kyrkan på Tacksägelsedagen. 

Årsmötet avslutades med avtackning av vår tidigare vice sekreterare Gun-Britt Durefelt och kaffe 
med fin landgång. Som en överraskning visades sedan bildspel med musik från Garpedansarnas 
framträdande i Gamleby kyrka på Tacksägelsedagen.


