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Manus till nåsta Lubba Runt vill vi ha sen;rst cjt:rr26 april 1999. Utgivning blir den 10 rnal

Lubba Runt
är ntedlenrsblader lör.

Spånga Folkrlansgille
c/o Birsiua weiss, Trore Bondes Gara 5, 162 24 v;irirllrrv

Vi dansar på Spånga Folkan, Springavrigcn -JSJ.
Där har vi telefonsvarare 0-g_36 41 7g

Dansledare: Kenneth Ololsson 0g_760 Ig l2
Beställning av dansuppvisnirrgar och lclilcrlning

hos Ksrul.th 760 lg L2 eller på telJtbnsva,.aren 36 41 /5.
Redaktör för Lubba ltunt:

Birgina Broman, 0g_760 0j 95, arb 0g-28 6g 0-5
Vårt program finns på Internct:

http : //wrvw. tttab. c0m/sfs
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Nu är det dags ftir årets ftirsta LubbaRunt och
vi har hunnit till mars 1999, århundrades sista år
och vi närmar oss MilleniumskifLet, som vi skall
fira i Spånga Folkan med dans och sång
och mycket buller och bång.

Gillet tu i fi"rll eång med alla aktiviteter.

Årsmöte har vi haft med om- och nyval. Vår
sekreterare Ingegerd Karlsson och dansledare
Mariann Hansson avgick ur st5rrelsen.
De avtackades med paket och blommor.
Till ny sekretererare utsågsBirgitta Weiss
och till ny styrelseledamot valdes Margareta
Klintholm. De nya funktionåirerna hälsades
välkomna av styrelsens ordftirande.

Vår vårfest skall gå av stapeln lördagen den
17 april. Anteckna er i god tid på listan så att
festkommitten får god tid att organisera vår
tuaditionsenliga tillstzillning.

I LubbaRunt är vi det gamla vanliga gänget som
önskar Er en fortsatt trevlig dansterrnin.

Siw Torsten Erling Birgitta
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Kvartals- och
Funktionärsmöte

Spånga Kyrka Högmässan
Folkdans och sräng

Varfest, Bryggan

Resor och utflykter
Vårpromenad Kärsön

Tobo bruk

Dans o. Musik
Folkdans, avslutning
Gammeldans, forts. avsl.

Gammel-, Gilles-dans, avsl.

Extra träning SFG

Drökt och slöjd
Lapptäcke-kurs, Bryggan

Så.ng

Sångträning, avslutn.
Sånglärare

Ungdoms Ringens Dag

2J2

sönd 25 apr kl 18.00

torsd l" I-r 2rllr kl 19.00

månd 26 apr kl 19.00-1!1.30

torsd 8 apr kl 19.00-20.30

1 dag i Pingstveckan,
dag och tid meddelas senare

Korn pä idepresentationen av prolcktet

Dansglaclie i Spanga Ltnder htsen Ar

Hur kan vi skildra Spångas tusenäriga historia rned dansl)
IIur dansade vikirrgarna? Vad kan vi i Spånga Folkdans
C-iille göra tbr att lira jurbileLrmsåret 2000?

Söntlagen tlen 28 mars kl l-l

kommer våra utvaida instrLrktörer Åsa & Per Olov
.Takobsson till danslokalen lör att visa hur de tänkt sig att
vi kan utfbrma värt Millennium-progam.

Allu sttrrt iit' rtl,fiknu dr vdlktnurrl. Projektet ar tlll 1'ör dig
som tycker det är roligt att dansa eller kanske sjunga eller
vara statrst på scen. Du behöver inte kunna en enda
tblkdans, allt vi skall göra fär vi lara oss under hösten och
en bit in på vären nästa år. Anteckna dig på listan!

Välkommen!

((

((sönd L1
Samling

Itird 17

kl 10.00

kl 18.00

kl 10.00

apr

al)r

Itird 27 nlilrs
lörd-sönd 8-9 mai

månd 3 maj kl
månd. 3 maj kl
månd 3 maj kl
lörd 20 mars H

19.30-21.30

19.30-21.30

19.30-21.30

10.00-15.00(

1650 tE00 1900
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Högmtissa med folkduns
i Spånga l$rka

Du kanske år sorn jag? Du tycker om att gå i §rkan, men

det blir aldrig av. Utom till Julottan förståss.

Då ska du genast ta fram almanackan och skriva in

Söndagen den ll april
Spånga Kyrka

till högmässan kl 11.00

Det kornmer att bli en ovanlig gudstjänst med många
inslag av musik, sång och folkdans.

' Vi ses i kyrkan!
I Erling:iii

(;,

fä(kornna*

ln*i/o /2e's.



Lördagen den 12 December 1998

Vi tycker att juhnarknaden på Spanga Torg var ovanligt
trevlig den hiir gangen Kan det bero på att vi deltog på fler
sätt åin vanligt?
Förutom lekledning och dans hade vi skinklotteri,
hemski.idslotteri och sist men inte minst ordnade vi sa att
Tomtemor och Tomtefar kom till torget den hiir dagen

Vi bfie syntes, hördes och uppskattades av ett stort antal
julmarknadsbesrikare.

Vi vill härmed tacka alla som deltog och diirmed bidrog till
att göra Spanga julmarknad till en sådan succds.

Ett speciellt tack till'tisdagama" Classe Klippare, Vivo
och Spånga Fototjiinst, hjtilpen från dessa var oviirderlig på
många sätt.

Marianne och Björn ffiellander
ll
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Vårvandring
på Kärsön

Resesektionen inbjuder till vårens gemensam ^u^*.1;,VrrrVrlgE.^l^r^*..-="

vandringpåKärsön,lördagen den27 mars kI10. Än '---C'
finns det chans ett hinna anmäla sig. Skriv upp dig på

anmälningslistan i danslokalen.
Alla som §cker det är skönt med en promenad

i glada vänners lag är välkomna.
Resesektionen kan efter samråd med SMHI lova riktigt

vårväder, för att vara i mars.
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SFESTEN 1999

För 1998 års insatser bjtid st5rrelsen funktionärerna
på en jättetrevlig fest. i

EN HELAFTAN PÅWINJAS OSTKALLARE

Ett festvalv var bokat ftir oss, där vi stortrivdes med
alla ostar. Bordsplaceringen hade Ove Bergqvist fixat
i form av halva spelkort som delades ut till var och en
dtir vi fick leta rätt på dep andra halvan som placerats
ut på borden.

Efter Sup6 med pat6er fick vi
,l

, 
Introdpktion i dstkunskap

av en mycket kunnig restaurangägare. Drirefter gick
vi löst på alla sorters ostar. Gissa om vi var mätta.

l

Under kväIlens Sång underhöll vi oss med sång och
Eva Bjrillås såg till att sränggruppen sjöng en del melodier
som inövats på måndagskvåillarna.

När man har trevli# gar kvåillen for[, så även denna
kvzill. Ett stort tack till styrelsen fiir en verkligt trevlig
fest.

Birgitta B.
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I TOBO lördag 99-05-08 till söndag 99-05-09

(,
Anmälan görs på separat lista i lokalen
Eventuellt åteöud måste lämnas senast 99-04-14
Det finns bara 54 sängplatser, så först till kvam.......

Beräknad kostnad per peftion i dubbelrum och med mat enligtt nedan

(

(

Om Du tar med sänglinne och handduk

Om Du vill hyra sänglinne och handduk
Resa tillTOBO sker i egna bilar, samåk gäma.

Erik Sahlströms lnstttutet tillåter inte att "ytterskot'' används inomhu§,

så ta med inneskor lämpliga att dansa i.

Vägbeskrivning tillTobo se nedan
Preliminärt progtam:
Dag kl
Lö 9.30 Ankomst till Erik Sahlstrdms lnstitutet

Kaffe serveras mellan 9:00 och 10:00

Lö 10.00
Lö 12.OO

Lö 13.00
Lö 15.00
Lö 15.30
Lö 17.30
Lö 18.30
Lö 19.30

8.30
9.30

12.00
13.00

DANSHELG PA ERIK SAHLSTRÖM:S

Dansen börjar i Stora salen
Lunchen seryeras
Dansen fortsätter i Stora salen
lGffe paus
Dansen fortsätter i Stora salen
Paus för "personlig justering" inför middagen
Middag serveras. Medtag egen dryck om Du vill ha vin
Kvällen bö[ar.

Frukost
Liten vandring kring Tobo bruk
Eventuellt hinner vi med lite dans också
Lunch serveras
Avslutning och hemfärd

(r
INSTITUTET

Eric Satrlströcrinst ihrter-
Sveriges för$a folkrmisikin$ihn

F d louis D€ G€ers jaldslott
sr'H1ri.-Pr ',,-,. 
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Beräknad kostnad per person i dubbelrum och med mat enligrt ovan

Om Du tar med sänglinne och handduk
Om Du vill hyra sänglinne och handduk
Resa till TOBO sker i egna bilar, samåk gäma.
Erik Sahlströms lnstitutet tillåter inte att'ltterskot'' används inomhus,

så ta med inneskor lämpliga att dansa i.

Vägbeskrivning tillTobo se nedan

( ?beskrivning till TOBO och Erik Sahlströms lnstitutet.

Ror f+ nomrt fööi Uppsala till Låtby

Vid Läby sväng höger mot Vende! och ÖÖyhus
Kör förbi Örbyhus slott till fram till korsningen med väg 292

sväng vänster i korsningen och kör sedan fram till avtagwäg mot Tobo.

( r mot Tobo, när Du passerat bensinmacken wäng hÖger Över jåmvägen'

Efterlamvagskorsningen ligger det ett stort gult hus på vänster hand-

Du är framme.

Kör försiktigrt

Resesektionen

560.00
610.00



Från vårsådd till höstväv på

Spånga Församlingshus

För en tid sedan fick vi en inbjudan från Spånga Kyrka att
dansa i samband med en gudstjänst i Församlingshuset.
Onsdagen den 24 februari ställde vi alltså upp rned l7
dansare, Affe på dragspel och Gudrun vid kom-fram-och-
säj-rnikrofonen.

Dansprogrammet var en nostalgitripp tillbaka till det
gamla bondesarnhallet där rnan sådde sin havre för hand,

skördade rned Iie, dansade i vägskälen orn lördagsatien,
rustade till bröilop när brödsäden biivit mald i
skvaltkvamen och våvde sitt eget kladestyg under mörka
hostk""äl1ar.

Programmet blev mycket uppskattat och många i publiken
kunde s1unga med i danslekarna Viljen i veta... och Klara
solen pä himmelen ...

Om du gäma vill se programmet kommer det ett nytt
tillf?ille Söndagen den 14 mars kl 14.00 också den gängen

i Spånga Församlingshus.
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Vi hcilsur nyu medlemmar
vcilkomna i vårt Gille
De mediemillar som dansar pä onsdagarna har redan

trältat dem. Men for alla andra vill vi presentera nio nYa

medlemmar:

Gösta Berginart
Vlargareta Björkang
Ragnar Björkäng
Peter Bäverfalk
Björn Dahlin
Gurli Glöd
Margon Sjöblom
Lilian Sjolund
Birgitta Snall

Vi gläder oss åt att ffi så rnänga nya dansare på en gång.

Dessutom kommer alla att bii välkomna fÖrstärkningar

i vån arbete med arrangemangen vid midsommar.
julbasaren, iulmarknaden på Spånga Torg,

nyärsfiran,Jet tn m. Vi har ett intensi\t år framfÖr oss

och alia goda krafter behövs tör hernsldjd, bakning,

lotterier och annat praktiskt arbete.

Vtilkomnu!(
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Tusentalets NYårsfest
Ett tillfälle för vuxna och barn att fira denna unika

kväll och natt tillsammans.

Hela Spånga Folkan blir en enda stor festlokal
Dans och underhållning i stora salen
"Musikrestaurang" i källarplanet.
Videobio, aktivitetsrum och avkopplingsrum fÖr de

små barnen iövre Planet.

Aktiviteter hela tiden från 19.00 till 02.00
19.00 Portarna slås upp. Välkomstdrink.
19.30 -21 .30.Maten serveras. (Kall gourmettallrik)

2 sittningar 19.30 o 20.30
Barer finns På båda Planen

19.00 -21.00 Blandad dans i stora salen till
Hasse Svedberg & Co

21 OO -21.30 Paus i dansen. Underhållning i stora
salen t ex scenuPPträdande, lekar
eller gilledanser.
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( 21.3A -23.30 Efter pausen fortsätter dansen

23.30 --

i stora salen
Restaurangen i källarPlanet har
öppet hela kvällen så att man

kan slå sig ner en stund, Prata
och köpa förfriskningar i baren.

Samling i stora salen där alla får ett

(

glas chamPagne.
23"45 -00.15 Vi totler TV:s nyårssändning på

storbildsTV. NYärsskål t

00.15 -02.00 Dansen fortsätter så länge vi orkar

01.00 -01^30 Nattamat serveras.
02.00 Final.

När man går hem får var och en ett champagne-
glas märkl nYärsnatten 1999-2a00.

Pris: 500:- for vuxna,250=- fÖr barn' Vin, Ö1, läsk

säljs till förmånliga priser. Välkomstdrink, mat,

na[tamat, nyårschampagne och champagneglas
ingår.

Atta vära medlemmar ach kursdeltagare samt

deras vänner och bekanta är välkomna' Platserna

är begränsadel

Anmälningslistor sätts UPP i

danslokalen inom kort!
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Musik:

Uppstillning:
Steg:

Fattningar:

Tur I
8 takter

Tur la
8 takter

IIAI\IBO TRÅN I)UVMOSSI'N
Dans liir obegriinsat irntal par

L:irrgsarr ltarntro ll x 8 tlkter ellcr liingrc

Pln,is i ring
Tresteg, hanrhosteg, glloppsteg
Enkel handl:rttning med hiingande ytteranlr,
harnbo[attning

Mcd cnkcl handfattlting dansur parcn 3 trcstcg frarnåt
rned en lätt vridning li'ån, emot, från varandra.
Hamboorndansn ing.

Bytestur
Enkel handfattning. Kavaljeren dansar 2 tresteg (fr'ån,

emot) på plats och det 3e tresteget fram (dansriktning
ntotsols) trll dam nr 3 (egen = l).
Damen dansar I tresteg ifrån kavaljeren, gär motsols
under kavaljerens ann på tresteg nr 2 och fortsätter på

tresteg nr 3 i mcdsols dansriktning till kavaljer nr 3s sida.

Hamboomdansning rned ny partner.

\5

C

C

Tur 2

8 takter

Tur 2a
8 takter

26

Tur 3

8 takter

Tur 3a

8 takter

Tur 4
8 takter

Med enkel handfattning dansar kavaljeren 3 tresteg på

plats med en lätt vridning från, emot, från damen'

Damen dansar I tresteg ifrån kavaljeren och snulrar

motsols under kavaljerens arm på 2 tresteg.

Hamboorndansning.

Tur la

Sanrtliga kavaljerer dtnsar rned I lre§teg mot ringens

nriir, r[u,, tle, bildar ell iltre, innåtvlind ring, I tresteg på

ptats rtrcct egen hiurdklapp pir taktdel 2 och hitndklirpp ntot

i urulj"r.rnu på siclorna på taktdel 3' I tresteg med

vlinclning nlerlsols och förllyttrling ut till egen darn'

Drn,.rni, sotlr också står viincla in mot ringens tnitt'

dansar 3 tresteg pir plats rnsd lätl vridning höger' vänster'

Irögcr. Hatrbootndansning'

Tur la

Med enkel handfattning rlattsar paren 2 tre§teg fi'urttåt

med en lätt vrirlning från och emot varandra' följt av

3 snabba sidgaloppsteg vända mot varandra'

Hambootndansning.

Tur la
C

('t

Tur 4a

8 takter

Dansen upprepas så länge dansarna har lust eller till dess musiken slutar'

Dansen komponerad av Ing-lvlarie Rapp, Hopslaget'
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ÅnSuÖfET söndagen den 21 t'ebruari

blev välbesökt som vanliE. Mötets viktigaste uppgifi var att
välja styrelse och tunktionarer. Att det giok smidigt ooh latt,
tack vare grundliga förberedelser av valberedningen, kan dr"r

lasa i bifogade protokoll.

Två riktiga styrelseproffs lämnade swreisen. åtrninstone för
en tid. Ingegerd som varit sekreterare i rnånga, många år och
Mariann, som i sin egenskap av dansledare varit adjurngerad
till styrelsen. Båda kande för att ta en paus i s§relsojobbet
men det inlebär ingen paus i övrigt. Alla sorn dansar pä

onsdagarna t ex kan vara lugna. Både Mariann och Ingegerd
fortsätter som vanliE och lvlariann är dessutom med i
dansseklionen av Ungdornsringen. Stockholm .T'uc,k Ingegertl
och Mariann ft;r eru lcittetttsatser t styrelsen.

Mötet beslot att vi ska ha en ny sektion fiir sång. Den leds
av Eva Bjällås och Eina Olofsson. Vi är nu i 0 stycken som
tränar en halwimme före mändagsdansen alltså kl 19-19.30.
lit,u och Einu vill gtirnu hu metl.fler giatlu röster. Prata
med Eva eller Eina någon danskväll eller ring till Eva
tel. 761 20 36. Du behöver absolut inte vara någon
storsångare. det räcker med att du rycker atr det är roligt atr
sJunga

{i'lutp'


