
j
l.

I
t

I
i
1

I

, .tf

f,

Manus till nästa Lubba Runt vill vi ha senast måndagen
den 5 mars 2OA1. Utgivning blir den 19 mars.

Lubba Runt
är medlemsbladet för

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

Vi dansar på Spanga Folkan, Spangaviigen 353.

Där har vi telefonsvarare 08-36 47 78

Dansledare: Kenneth Olofsson 08-760 18 12

Bestdllning av dansuppvisningar och lekledning
hos Kenneth 760 18 12 eller på telefonsvararen 36 41 78

Redaktör för Lubba Runt:
Birgitta Broman, 08-760 A7 95, arb 08-28 68 05

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

l,
l Lu66a Kunt

IW 4, 2000
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Iliisttcnrtitrcn liclcr mot sitt slut och det är dags ftir arets

sistl Luhbaltttrtt,

Ildistcn 2000 l<ommer vi att minnas när många delar av vårt

liurel tttt clrabbas av svåra översviimningar på grund av allt

retr4ttttndc och milda väder.

'l'rots alla lågtryck har Gillet jobbat för högtryck. Årets

.lrrlrttarktrad 26 november blev välbesökt och man kände

ltt snafi är det Jul.

Danskvällama avslutas vecka 49 med kaffe och kakor i pausen

och blommor till ledarna.

Vårterminen börjar vecka 3.

Vi tackar alla som hjälpt oss under året och bidragit med fina

reportage till vår medlemstidning.

'fill sist önskar vi i LubbaRuntgänget

En God Jul och Ett Gott NYtt år

Siw Torsten Erling Birgitta
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Uppesinarkväll

Julmarknad på Spånga Torg

Vårterminen 2001

Årsmöte
Kvartalsmöte
Funktionärsfest
Varfest, 25 är
Resa till N1'köping

Drtikt och slöjd
Planeringsrnöte
Pappersblomrlor

Sång
Sangtriining
Sånglärare

Dans och musik
Planeringsmöte torsd
Folkdans/Dansglädje mänd
Gammel-Gilles-dans onsd

Gammeldanskurs. introduktion lörd
eller lörd

Polskekurs lörd

Dansgiädje, uppvisning torsd
elier torsd

kl 18.00

23 jan kl 19.00
20 febr kl 19.00
6 mars kl 19.00

20 mars kl 19.00

l5 jan kl 18.45-19.30
I t-ebr ki 19.00-20.30

22 t-ebr kl 19.00-20.30
15 mars kl 19.00-20.30

18 jan kl 1e.00 ( )
15 jan kl 19.30-21.30
1l jan kl 19.30-21.30

21 
iiili;'l.l,l1,',iffi, o {

l0 nrars o. s(inrl I I rnars

l5 lnlrls o. llcrl l6 marrs

22 nrirr':i (). li'ctl 23 rnars

kI r9 30-21.30

Nu blir det stor
Julmarknad på Spånga torg

Lördagen den 9 december

Program:
I0.00 Marknaden öppnar
11.00 Dans kring grsnen
13.00 Luciatåg
14.00 Dansuppvisning

av Spånga Folkdansgifie
14.30 Dans kring granen
15.00 Ularknaden avslutas

med godisregn

Spånga Folkdansgille ställer upp med
Hemslcijdstombola

Skinklotteri
Försäljning av varrn korv, dryck och kaffe

Välkommen!

8 dec

9 dec

25 febr
22 april
l0 febr
2l april
31 mars

kl

kl

19.00

10.00

18.00
18.00
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Lägg en hand på magen. Ta ett djupt andetag' Andas ut

långsamt på ett långt stillsamt sss'

Gör så tre gånger.

Efter denhär övningen kan du sjunga vackrarel Det är

sant! Pröva själv nu.

ooooo

Sånggruppen har haft traning vid två tilltällen under

hri,sten med sångpedagogen Monica sÖderberg och det är

verkligen härligt at ffi sjunga med en så duktig och

inspirerande ledare.

Alltid när vi har haft instruktÖrer så har vi fätt bÖ4a med

avspänningsövningar och j ättelånga uppsj ungningar' Och

då harjag tänkt "BÖrja någon gång, vi har så ont om tid"'

Men dåt gåt int. att sjunga flnt orn man har bråttom och

det är vafen lärdorn om något' (Vad kan man egentligen

göra bra om man har bråttom?)

Under höstens lektioner viile vi lära oss sjunga "vackert

och i stämmor". Monica trollade med våra rÖster'

Vi sjöng flera sånger som lat fint. Enlojk, en trall, ett par

visor och nägrakanon. Vi har allt inspelat på band och nu

ätcrstår mer övning. Ni ska fä hora resultatet någon gång'

LVA
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Söndagen den 29 ok. 2000 kunde Spangaborna besöka
en dansgudstjeinst i Spanga kyrka. Det var tredje
gangen vi deltog i försarnlingens gudstjrinst.

En vrilfulld kyrka fick se valda och tillrättatagdadelar
av Dansglädj e-programmet. Spelmanslaget Trätakt och
Yngve "Masen" Johansson spelade med den iiran.
Publiken applåderade oss, något ovanligt i kyrkan, nzir
vi dansade ut med sk«irdedanssteg. I vapenhuset fick vi ^.motta rosor av manga besökare. (r' (

Tillstiillningen avslutades med srkkaffe i priistgarden,
diir mera rosor utdelades. Kista ftrsamlingspräst ville
också se oss i sin kyrka, så han och Kenneth ska
diskutera detta vid senare tillftille.

Kyr kdansorno Kj e I lande r

c (



t at DANSGIÄn.lENS TECKEN

Denna rubrik har vi sjungit, dansal, skrivit och pratat om i snart två år.

Ja, det är faktiskt så, att efler samtal med Erling våren 1998 och några
möten där emellan log,s den forsta kontaklen med Peo o Åsa Jacobsson.
Vi fick tips från Dansmuseumet och vår'vån Petra Molin om ail Peo och
Åsa glort scenloreställ ni ngar med folkdan sl ag.
I projektgruppen, med Kristina, Björn, Eva, Xenneth och Eina var vi
rörande eniga om att vi kunde klara av ail genomfora det program som
loreslogs och att kyrkan, kända platser i Spånga, skrönor o.dyl och våra
invandrare från lorr och nu med sina influenser i dans och historia skulle
finnas med
Att flera av oss under resans gång kände frustration över att inte alltid
hänga med i de olika scenerierna som Åsa och Peo lorsöLte lorklara lor
oss, hör ju ihop med att del mesta var nytt lbr oss.
Men, Åsa och Peo's kunnighet i ämnet har vi aldrig ifrågasatr, inte heller
våra egna medlemmars kunnighet och lamplighet. Detta är ju det största
och kanske längsta program vi någonsin glort och det gallde an helsr fä
alla att deltaga Det var ju också vårt mål lor genomforandet"
Dansen och framtradandet är forståss av mest intresse for oss alla.
Detta till trots, så har vi genom dråktsektionens fiirsorg, med fina forslag,
enkla lösningar och ett aldrig sinande intresse gjort forestallningen till
vad den blev i publikens ögon. en succd. PR-gruppens flitiga arbete med
tidningsartiklar och reklamblad glorde sitt till. Finns det idag någon
Spångabo som inte har hört talas om oss?
Scenarbetet med kyrkport, tavlor och allehanda delar tillverkades på det
mest proflsiga salt Och envisa är vi, r,ilket resulterat i en ytterligl trevlig
och r'äl genonrfurd ltrreslallnin,c" som är till glädje for gammal och ung,
Spångabo eller inre an tifla på.

Etl m1,6ks1 gotl betyg har vi {ätt av Lokalpress och bekanta. och att
Spånga -{\,mnasiunr ar intresserade av alt vi gör fler föreställningar för
elerer och lårare är ett nryckel gon betvg i si_rr. \'i hoppas verkligen att vi
fir mojlrghet au eenomföra det För "allas-' bästa. vi år ju bäst!

Ett sron tack till oss alla, Sl,riska foreningen och Äsa o Peo med sitt
danskunnande !

Och vad hade förestållningarna blivit utan nrusiker!!!???
Tacl' Tratakt och Pirtorpar'nl!!

Dansqläd.ic. de e kul dd

26 nov'embr"-r 1000

Kenneth o Eina !

( Rapport från Spånea Folkdansgilles svamputflykt.

Lördagen den 14 okt. -2000 ordnade resesekt,ionen en svamputflykt"
Må1et var Anna-Greta och Ka11es sommarhus i Åkers-Styckebruk.

AIla uppmanades at,t ta med sig kaffe, matsäck och ärtsoppa.

Vl blev etl gäng på c:a 20 st,. delt,agare samt Gunnels 5 hundar.

Vädret, var disigt och regntungt, men det skulle bli bättre.
Vi samlades vid sommarhuset kI. 10.00, där vi parkerade bilarna.
Med stövlar, regnjackor och svampkorgar bar det, iväg ut i skogen.

Det gäI1de för Anna-Greta och Kal-le att håIIa ordning på gruppen

så ingen giik vllse.
Efter några timmars letande efter svamp samlades alla igen och vi

. konstaterade då att en del av oss hade lyckats få korgen full- meo

f trattkantareller.\
Vi fortsatte sedan tillbaka tlIl huset där Ka1le värmde ärtsoppan

och Anna-Greta bjöd på punsch.

AIla åt, och mådde riktigt gott.
?
( Efter en mysig dag var det dags att vända hemåt til] storsraden.

Vi tackar Björn, Marianne, Birgit,t,a, Bertil och värdparet Anna-Greta

och Kalle för en trevllg utflykt.
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Höstfest i "oktoberrusk"

Lördagen den 28 oktober var det dags för
den återkommande höstfesten

Festkommitt6n har gjort ett bra jobb, dukat fint
och god mat med gott vin. Det va' riktigt skönt
att sitta inne ivärmen medan regnet strila utanför.
Vi flck höra lite skön sång från Gillets sångkör
och vi bidrog själva med lite allsäng.

Efter maten tog dansen vid med Yngves på
scenen, då steg temperaturen flera grader.
Förutom de vanliga gammeldanserna fick vi
pröva på andra typer av danser, som Kenneth
och Eina visade. (Tyvärr har jag glömt vad de
hette) Det va' svårt att hålla reda på om jag
va' 1, 2 eller 3, vinet kanske. Under pausen
serverades kaffe med tårta.

Festen avslutades med "avskedssången". Jag
traskade hem svettig, trött och glad efter en
lyckad kväll.

Tack alla ifestkommitt6n och alla närvarande
för en trevlig kväll.

Astrid
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Ett härligt giistspel

Det största spelmanslag som någonsin gåstat oss. En
spelglädje som fick golvet att gunga Kvällen när Maria
Spelmän gästade oss, den 6 november (Gustav Adolfsdagen),
blev en upplevelse. Vilket lyft när tjugotalet floler klamde i.
Programmet var omväxlande med vals-, schottis- och
hambomelodier, som vi sällan dansar till i vanliga fall. Och
polskorna var något alldeles extra. Det märktes att dår har
Maria Spelmän sina favoritlåtar: Maries Trollpolska,
Karbaspolskan, polska efter Jonk Jonas och allt vad de heter,
som jag varken känner till eller minns. Men ett minns jag,
det var en härlig danskväll.

Erling

Stor anslutning vid årets julpysselt

Redan våra ftirfrirfiider visste att tomtar ftrr lycka med sig. I
år har vi gjort allt frir att lyckan skall le mot oss när det
gamla äret avslutas och det nya träder in. vi har tillverkat
fler tomtar än någonsin tidigare dels tack vare att så många
sällde upp på tomteverkstan den 3l oktober och 7
november, dels tack vare alla flitiga hemmaskijdare. och det
blev inte enbart tomtar utan hemslöjdsarbeten av många slag,
som vi hoppas skall räcka till både vår egen julmarknad och
till Spånga torg.

Pepparkaksbaket på Bryggan den l8 november blev också
lyckat. Kakorna blev gyllenbnrna, kinderna rosenröda och
korgar och burkar blev fyllda. Det var dessutom så roligt och
trivsamt att det säkert blir ännu fler medlemmar som vill
vara med, när vår flitiga och uppfinningsrika dråkt- och
slöjdsektion bjuder in till pysselkvällar niista gång.

Siw & Erling

(

(
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Ar 2000 lider snart mot sitt slut och det är snart dags att lagga ett ar
till handlingarna.

Det gangna äret har till stor del ägnats åt "Dansgläd.1e-projektet"
Detta har även märkts på ekonomin, då vi haft en hög omsättning,
c:a 280.000 kr, vilket är c:a 100.000 kr mer än vanligt. Resultatet fran
"Dansglädje-prolektet" är ett minus på 9,000 kr, vilket är bättre än
budget, -9.800 kr.

Kvartalsmötet biföll styrelsens förslag på oförändrad medlems- avgift,
400 kr, samma som förra året.
Pa kvartalsmötet antogs även en preliminär budget för nästa år, med
ett planerat underskott pä c:a 12 000 kr.

Medlemsavgiften för år 2001 är alltså 400 kr / medlem.

Var bussiga och skriv namn på inbetalningskortet, så att jag vet vem
som betalat" lnbetalningskort bifogas.

Medlemsavgiften ska, enligt stadgarna, vara betaid till den
31 januari 2001.

Om det är nagon som tyvärr inte kan fortsätta som medlem i Gillet sa
vore det trevligt med ett vykort om detta. Vi slipper i så fall att skicka
ut påminnelser

En Trevlig Helg och ett Gott Nytt Ar önskar
kassören Ove B.

Julmarknaden 2000-1 l-26 
"

Redan då portarna slogs upp var tillströmningen

av besökare god, framftir allt vid bröddisken

och loppmarknaden. En hungrig resenåf kom

direkt fran London-planet fiir att fflla pä det

tomma sylt- och brödftinådet. På loppmarkna-

den var sortimentet som vanligt varierande' Dåir

sågs bl. a. Singer symaskin modell 1928 och en

ur[ammal datamaskin från 1998. Barnbarnet Sofia

passade på att köpa julklapp till farmor - ett par

äronclipi fiir 1:-. Skivutbudet omfattade bl' a' 78-

varvare med inneorkestern Gunnar Hahns, Cliff
Richard och Johnny Casb och i boklådan kunde

man ffnda Arthur Hailey, Jack London och många

andra godbitar. Handarbetsdisken var som vanligt

välfy[ä med läckra tomtar, mjukisdjur, dukar kud-

dar m. m.

Vid I 4-tiden gi orde "Bussenhus-husarerna" från

Dansglädje i 1000 år ett bejublat framträdande på

sina åhr , och kort därefter var det dags att dansa

kring granen till dragspel och gitan. Folkdanslaget

framttäaOe också, som vanligt med bravur, med sex

trevlig4 del.vis nYa danser.

Meltan lotterier, dans och kommers kunde man pus-

ta ut vid en koPP kaffe med doPP.

Totalt uppgick bnrffofiirsäljningen till c:a 20'000:-'

Allt detta åOjtiggiordes genom ett engagerat och

uppoffrande arbete av många medlemmar'

(C,

CC.

o, C

C

Evert



e,FXe;nsr)orck
Kvartalsmötet söndagen den 19 november 2000

Vi gär mot en ny vår. J4 först ska vi forståss fua jul, nyar och
julgransplundring, men sedan blir det nya tag . Kvartalsmötet.

faststiitlde hela varprogrammet. Sä ta nu fram med den nya,

slsrynkelfria almanackan och anteckna foljande:

Lär dig göra konstfärdiga pappersblommor
Under tre tisdagkviillar kommer Britt och Arne att liira oss hur

vi kan skapa de vackraste blornmor av enkelt papper och med

våra egna småhåinder. Första kvtillen iir den 20 februari.

Årsmöte den 26 februari.
Då ska vi utöver de sedvanliga punkterna på dagordningen

diskutera hur vi kan utveckla våLr:t Gille, hitta nya rnedlemmar',

utvidga vår verksamhet, ffi mera nöje och fler viinner'

Lär dig polskor
Dansprogrammet iir omfattande, men du bör speciellt notera att

vi ska forsöka genomftlra en kortkurs i polskor. Preliminiirt åir

den planerad till lördag-söndag den 10-11 mars.

Resa till Nyköping den 31 mars
Vi gär på dräIitutstellning och besöker stadens historiska platser

t ex Nyköpingshus, diir det hölls ett blodigt gästabud ?n 1317.

2$årsjubileum den 21 aPril
Vårt Gille har nått mogen ålder och det vill vi fra rned en rejiil

fest. Det blir dans frrståss, men också underhallning, mat och

dryck. Detaljer om programmet kommer efterhand-

Till sist etl stort tackfir det gångna arel och

En Gorl Jul och Ett Gott NYtt År!

tt{rig'


