
Manus till nåsta Lubba Runt vill vi ha senast måndagen
den27 november 2000. Utgivning blir den 4 december.

Lubba Runt
är medlemsbladet for

Spanga Folkdansgille
c/o Birgitta Weiss, Stadingeplan 1, 163 66 Spånga

Vi dansar på Spanga Folkan, Spangaviigen 353.
Där har vi telefonsvarare 08-36 41 78

Dansledare: Kenneth Olofsson 08-760 18 L2

Bestiillning av dansuppvisningar och lekledning
hos Kenneth 760 18 12 eller på telefonsvararen 35 47 78.

Redaktör för Lubba Runt:
Birgitta Broman, 08-760 07 95, arb 08-28 68 05

Vårt program finns på Internet:
http : //www. tttab. com/sfg

't1
t,

I

Lu66a Kurtt
IW 3, 2000



t':t7lt
-a

1
'6

,L

(

(
Tiden går: forl och vi är redan inne i oktober och höstterminen
är i full gång efter somfilarens alla uppvisningar och de
uppskattade fioreställningarna, Dansglädje i 1000 år,
23 och 24 september i Spånga Gynrnasium.

Vi tackar for de positiva inslagbn vi läst i Spångabladet om
Lubba Runt oclr våra aktiviteter.

Hiistfest har vi lördagen den 28 oktober. Nu jobbas det på
krrberedelserna till Julmarknaden söndagen den 26 novemher.

Vi i LubbaRunt önskar en fortsatl trevlig höstlermin.

Siw Torsten Erling Birgitta(l
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t ite fr,pm'ifrå§
Kvartals- och
F unktionärsmöte

Höstfest Bryggan

Spånga'forg

Drrikt och slö.id
T'onrteverkstad
.l ul nrark nerd sarhc telt
Pepparkaksbak o.

pysseldag
Förberedel se i ul rnarkuad
Julmarknarl

t-lppesittarkväll

Dans o. Musik
Extra träning

Spånga Kyrka

,Srizg
Sånginstluktion

Åv.s I utn i ng h östte rni n cn
F olkdans
Gammel-Gilles-dans

3Z

(

flogrnassa i rfTtringa "Å,yrka
/"rer/ d.ottsgykid/e oclt mu.s*

Söndagen den 29110 kI 11.00

Komminister Jan F olks6n
Spånga Folkdansgille

Spelmanslaget Trätakt
n_vcke lharpor, .fi o [, sp i I [ å p ipa, t rumtna

Yngve Johansson - dragspel

Ur programmet.

Hyllrringsdans till livet. Koreografi Åsa & PeO.lacobsson
Vals efter Pål-Karl, Evertsberg

Träskobranle från I 200-talet
Skänklåt lrån Bjurarker elter Mattias Blom

Francais. I 700-talsdans.
En långsam polka -Skälleko

Picking up sticks. Engelsk I 600-talsdans.

Bostonvals. Vals Mignon. Koreografi Åsa & Peo Jacobsson"

Frinrebopolska. Koreografi Gudrun & Rolf Johansson

Efter högmässan serveras kaffe i prästgården.
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Wwrueflffis&
{ dmrasgnrtCj offis tecknÅT

till musik av Yugve och hans spclnrän, Cocl mat oclt dryck och O
klackarna i takct hcla kvållen för 120.-

I-okal Brvggar-r Ibscngatan l4
l,ördagcn dcn 2ll oktobcr kl 1tl 00

Välkornna önskar fbstkornmittcn

Dansmbmik I
Månclagen clcn 8 novemhcr kl l9 30 spclar Maria spchnrin Upp ttll

clans r Spånga Folkan. Prcliminäfi blrr dct fÖllandc låtar att clartsa till

r (

(

Kom och julpyssla tiltsamrn&ms
Ju fler vi blir desto roligaru och liittare

l'omtevcrkstan. Tisdagen den 3l oktober
Kom kl 19.00 till vår egen lokal.

Juhnarknadsarbeten.'['isdagen den 7 november.
(Flyttat Iiån 17110)

Kl 19.00 i vår lokal

Pepparkaksbak och pvsssel. Lördagen den I 8 november
(Flyttat från I l/l l)

KI l0-14.00. OBS! på Rryggan iBlacketrerg.

L''als Irliindska valsen

Sc:hottis Ånon Egeland
Polska Lovisas polska

Hamho Ingrid Dardel

lt"ols Garnmclsparkctr
,\chottis Lindome
Pol.ska Bron övcr Svcg
Sl f'olska Skrattpolskan

Vals Erik Nilsson
Schotlis Korn {ill rnej orn kv

Kr Palsk Jonk Jottas

Bingsjo Pckkos Ollc

Kalle Karlsson
Kcllarin l(auta
Marics Trollpolska
More Dcspcration

Vörtgubbcn
FIinkc IIörnlund
Chrislian Oskarsson
Djuringius

Stjärr"ror {aller
2."1 .an

Jonk Jonas

Karbaspolskan

(
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Välkornna! l)ansse klionett
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;f,rets julmarkruader
Vår egen julmarknad

på Spånga Folkan
Söndagen den 26 november kl 13,00-16.00

Vi börjar jobba kl 10.00
f'örberedelser lördagen den 25lll från kl 10.00

Vi behöver prylar till loppmarknaden, gärna leksaker.
Hemslcrld kan vi aldrig ffi frir mycket av. Sy, sticka, virka och

slöjda. Ideer, mönster och garner finns i lokalen.
Flembakt bröd är otroligl populart. Matbrödet brukar säljas
direkt. Bullar. kakor, sockerkakor behövs till serveringen.

Sylt, saft och inlaggningar är också latt att salja.

Fråga gärna Gunnel eller någon annån i Dräkt & Slöjd.
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.Iulmarknaden på Spånga torg
Vi svarar for arrangemanget tillsammans med

Spånga Företagareft)reni n g.

Lördagen den 9 december

Vi ställer upp med
Hemskljdstombola

Skinklotteri
Försällning av varrn korv, dryck och kaffe
Lekar runt gtanen och Dansuppvisning

Marknaden öppnar kI 10.m

Anmälningslistor finns i danslokalen. Berätta gärna Iör
Biörn Kjellander vad du helst vill göra!
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Å§I#,&ry,li -,i ',",, * ts wt{xtkgrt
I alla iall när vi s-lung;er ttllsanlmans Vi triit'tils vartc

månclag f'örc ltrlkcli:rnstriinitrgen, kl t8 45 och o\'rtr \''lsur

och enkla sättger'

Nu ska vi fä extra övning under två torsclagar'

-f'orsdag den tr 9i l0 k[ 19.t]0

1'orsdag den 23/tr 1 k§ [9.{}0

Dä kommcr vissängerskan och sån6lpedagogen

IVlonika Söderberg

lliln har tltt i uppgiti att lära oss siunga vackcrt

och rtl'ti sLammor. Åven otn dLr inte htrtid att s.lurrga på

rnirndagama är du hjantigt viilkomnietr trll clessa tr'ä

civningskvallar.

Siutgen liittur gfr
lriilsar []va

f

(

(

M rctsolitillar 200fi

I trcl< och ic,rv rtrlirll trttclsottrttrltrt:rr ftlrc dcn välds"l.ltitrra rcgnpr:rtcxlctr

clcrrr.ur sonrnrar Solern sl<c,rr filrr cn nastau klarbl;i hrnrnrcl ttn«lcr st(rtrc

dcicrr av dagt:lr

"i Ilssarna" haclc sclnr vattllP,t fiilllc:rctt alh ntr'ckct tltltl;t och dc flcsta rrsstc

sctlan trrirg,urc yad ilorn sl<ullc gÖra lllgrkliiv hlimtadcs dagcn ittnan. kallt-

kt.rl<rrrng. rnnr bitrjadc r prästp;irftlcrr kl l0 00" påklarlnrng aV ståtrgctl' rcsnln[

lv ttill rrtblrruine- i1r, lti-rrd och stcllar nrtt.l pågrck pii årrgcn tr:rkor-n krrk;rn
'l rots rykfcur otn trltpUrrivd Srltstrurtla var ångcn g1r(rrt oclt galtsk;r^1antn och

l't rr

IJtnsama och clragsp,:larr:lr Rcrnt lirrksson aktc till Krsta där gåstt:rna rcdan

:;atl rird långbOrclcrr rrclr vårtladc Llcrrrl firJ< sttkr på cn liten soltrtnarlÖvad

cstratl oclr spcla rinclcr dct att datrsarna fick anvålrd;l golvct fianrl'tir

IAkalla v;rr dc1, sii vartttt pclt skÖnt ati g,riisnlatt.an på g,årcicn ktrnclc artr'än-

clas fiir uppvrsningen Kal'lc och sniaskrg tarl.a intogs dårcftcr nästan på

s1åcnclc lbt

Vid spåpga k1,1-ii;1 1';11 "hcnurrafblkct" r firil gång. Kal'l'c lilc:d rl<lpp :icr\/cra-

r.lcs i ka[fi.:ståndc1" lottt:r såldcs i lotlerit,iltct. clx:kl;ldllulct srturradc och

barncrr snn,cka«lc clcn lör,aclc nra;stångcn nrcd blon'rnror "l'rll ackotrllllttl.lc-

lnaltp,;lv Gärdcbyliitcn bars dctr llal'n och rcstcs unclcr puhlrkcns;trbcl Sli

val clcl dags for clauscu krrng st;ingcn- i lttånsa rtngar rncd mänga slnli oclt

str ra btrn Ilärr:ftcr fi)ljr.lc Ll;nrsupllvisrring och "kånrpalcl<ar" Dct 1';11 5r'frr1

a[1 plkna dctn alia. ttrctt vi lror at1 dcl sattcs nr4t publikrckord Darrsupp-

r,isuurp,ettt p;i .loscfinahonrmct tttitstc vl avstå r['rån eftersom vt intc kundc

släila upp vid dcn tid dc önskadc

I\,irrn clsgcn var iptc slrrl ldr ricl l]1lcr en dtrsc.h ltcrlma oclr en c-r'keltr"rr till

1rrästgår-rlcrr vriltog kr,ällsfcstcn tred nrat. d§ck ocir m1'ckcn sirng 
l-orstert
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Dansgltidje tir gkidie som vnrnr

Tänk dig att du blir utvrsad ti1l en öde o. (Det är.1u så

populärt i TV) Vilka skulle du helst villa ta rned dig?
Nu. når vi avslutal det största dansprojekt hittllls i Spånga

Folkdansgille är svaret ganska enkelt: Spånga Folkdansgille.

När vi ger oss sjalva en riktig utmaning komnrer det I'ram

rnånga oanade resurser. l-ltan clrdergivnrng och inhördes

strider fär vi ntat. hus och klader" Vad sägs om ost, kow och

limpa? Och i stället fbr en enl<el hydrla kan clu bo i ry'ttartorp

eller slott och be i en stenkvrka? Du fär kläder för vardag oclt

f-est" trån enkel sark till galaunifonn och du kan rida din egen

hast och dra ditt eget svärd till f-örsvar.

Det har blivit många rninnen soln nu samlas i våra thrråd
noggrant ft)rtecknade i tnventariurn. Men ännu fler minnen

finns i våra sinnen"

trppsnappat i kulissen
Karlarna fick lappstift for ftrrsta gången. fijörn K urrdrade:

"Kan jag pussa några andra datner (än Marianne får man

f-örmodaffirf.anm ) och se om dom lrar nån annan sntak'".

Närgon frågade. I-lar dorn börtat med tvätterskornas dans?

f-lasse K replikerade snabbt. "Nä, dom har bara komrnrt ttll
förtvätten"
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De tappra viktngarna sntl i trtt kolsvart rum och väntade på

sin 1trs1a cnlrc llasst: l( var på hugget: "Där skulle vi sllta

blancJ råttttlr och spincllirr och inte sc nåt"

Klädbvten rrnr ct1 stäntligl prol'rlem. Några plagg korn aldrig

pit, några kttm akirig av. Kurt hann inte'stånga luckan i

tr*u,iu tnnan lran ,rå.t. rn pä scen' Alltså lrck han gÖra det

på sccn. l:n ny kzrrrtiir i sikte'?

Spegeln pli klädesstiillrringen rasade i golvet och grck i bitar

fityita? '"Nai, skärvttr betvdcr ttrr ltir oss"' sa Siw

llon l'tck rätt. prcmiärerna blev succ6'

flara ett citat trån tirlk«larrscrrS store ncstor I{cnry S1Öherg"

sorll vl hac-le gläclicn att sc sonr vår gäsl, /,)cltr:r iir prt't'r,r vud

.fitlktlunslctPan m(t,\l( giirt.tför ult kunnu lrx;lu c'rt n-t' puhltk

ttch n7'u d<tnst.tre-

'l'ack för berömnrct!

" \i,r/rr.r'frrr«/ rtt'' 'titt'' <§'{r/irrq
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eFte$esY)trck
N ågra funderingar efter
kvartalsnrötet söndagen den I oktobcr 2000
l'olkdanssverige är r kris. i varjc lall baisse. cnlrgt alla rapporter (
utifrån. \'arför? I senaste nulnret av l.lerrbygdcn läste.iag på
ledarsidan att lörklanngen skrrllc vara indivirlualisrnen i det nya
infcrmationssamhället. Nturera vill man ha aktiviteter. t ex
dans. rnen inte satsa engagelrlang,. t er pit aft tillverka något till (
-lulhasaren cller stiida lokalen. Dct kan vara sanl oclr i så l'all ar
det också forklanngen till aft Spånga l;olkdarrsgille inte tappar
rnedlernnrar och inte år i kris. Vi iir tvärt orlr.

Engagemang
['lela var yerksamhet hygger på fyra hömpelare
- I Jppr.'isningar och lekledrringar
- Mrdsommar vrd Spånga §rka
- \,'är egen -lulmarknad i Spånga l,-olkan

- Julmarknaden på Spånga torg
Allt defta fungerar bara därf ör att rlång,,a engiil erar sig gr-rrtrru
att hernslöjda baka. skaflh loppisprylal och skjuta till Fnticl ftrr
plancring. arhete och träning Chrodernl? I så fall är clet ocksii
ornodernt med gemenskap och (irrsesrdrg stirnulans.

Samverkarr (
Otla hör rnirn att folkdansare isolerar sig och dansar rrest för
\ra anil och fbr rerdan fi'ålsta. Det kånlter vi inle igen. \'i
utvecklas tack vare bra sarnarbetc med Stadsdelsnär.nnderr.
Spånga försarnling. Spånga F(iretagarcf t)rening. AIJ F \'ästcrort,
S.lriska Föreningen r Stockholln. alla bcstiillare av uppvisninga, (
och lekledrringar- oclr nu senasl sanritlbetct nred Spånga
Gynrnasium. Sedan lär vi inte glörnrna alla rnusikanter'T'rätakt,
.lärva Dragspelsklubb. All. \'rrgve. [Jer1. llassc. f]rurnrle rl fl
och nylånkande insfi-uktörer sorn Gudrun & Rolf och nu senast
Åsa & PeO. Danssektionen -jollhar viclare på nya kontaktcr nrccl

Kulhrskolan och Maria Spelmän Det scr vi fiarn ernot.
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