Hille Folkdans Gille
Det finns och har funnits många aktiviteter i
Hille en del mer livaktiga och kända än andra.
Hillebygden är tacksam för tips som kan
vidare förmedlas till våra läsare Hille
Folkdans Gille får nog ses som en sådan
aktivitet som hos många fallit i glömska.
Föreningen var aktiv i början på 1950-talet.
Så här berättar Nils Rosengrens i sina
minnesanteckningar som vi tacksamt tagit del
av. Föreningen bildades den 9 juli 1949 och
namnet blev Hille Folkdans Gille. Från S.G.0
(Sveriges Godtemlar Ungdom) i Uppsala
deltog ett dansant par vid namn Ernst
Rosengren och Alfild Hillström. Dessa var
våra första instruktörer och mötesplatsen var
Hille Hembygdgård Där bestämdes att
övningar skulle hållas varje torsdag och
platsen för nästa träff blev även den
Hembygdsgården. Övningar kom också att
hållas vid Varva skola. Den sjunde augusti
samma år var S.G.U:s damlag här och hade
övningar med oss, därefter hade danslaget
uppvisning vid Hembygdsgården.
Av anteckningarna kan också utläsas att den
10 november vid den ordenarie övningen
fattade vi också beslut om att företa en resa
till Uppsala.
Det hela var tänkt som en nöjesresa men att vi
också skulle öva under ledning av Ernst
Rosengren och S. G. U:s folkdanslag. Resan
blev av den 27 november 1949 och satte
därmed punkt för det första verksamhetsåret.
Året därpå altså 1950 närmare bestämt den 2
februari var vi på kurs i Gävle. Hemgårdens
folkdanslag hade inbjudit oss att komma,
ledare var Torolf Borglin. Vi började redan på
lördag kväll och fortsatte sedan hela söndagen
med middag på kvällen. Det var en
utomordentligt givande kurs och med en
mycket skicklig ledare. Vi höll föreningen
levande till 1951 altså i två år då den gick upp
i Rillen. Medlemmarna var förutom Nils
Rosengren som ordförande och Evert Olsson,
som sekreterare även Gunni Hansson, Eva
Hillman, Gun-Britt Alm, Stina Westin,
Gunnel Bäckström, Ellen Hellström och Lars
Hillström Hillebyn, Arvid Norberg och Solvig
Eklund Åbyggeby, Dagny Boström, AnnaBritta Nordin, Bengt Östlund och Birger

Andersson Oppala, Dagmar Rosenqvist
Trödje, Barbro Hellberg Varva, Börje Olsson
Björke.
Kerstin Öberg Hillebyn, Berit Berglund
Hillebyn, Berit Andersson Hillebyn, Carin
Forsberg Hillebyn, Eva Sörell Hillebyn, Nore
Hillgren Björke och Doris Stolpe.
De kanske finnes någon av dessa medlemmar
eller andra som har minnen förknippade med
Hille Folkdans Gille hör av er till Hillebygdens redaktion.
Tord Bodin

Namnen på spelmännen är ej känd.
Bildtext bakre raden från vänster: Gunni
Hansson, Stina Westin, Dagmar Rosenqvist,
Eva Sörell, Gun - Britt Alm, Doris Stolpe,
Kerstin Öberg, Dagny Boström och Barbro
Hedvall.
Främre raden från vänster: Okänd, Nils
Rosengren, Georg Karlsson, Erland Eriksson,
Bemt Persson, Martin Hillman, Arvid
Norberg och Bengt Wahlman.
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