
Manus till nästa Lubba Runt vill vi ha senast måndagen
den 30 april 2001. Utgivning blir den 7 maj.

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

Bestiillning av dansuppvisningar och lekledning
hos Kenneth 760 18 12 eller på telefonsvararen 36 47 78.

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

Vart program finns på Internet:
http : //www. tttab. com/sfg
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(r Efter en tidvis kall vinter närrnar vi oss Vårdagjämningen
och det är dags for årets ftirsta Lubba Runt. I slutet av
sarnrna vecka ställer vi också om våra klockor till Sommartid.

Vårterminen är i full gång med alla aktiviteter. Årsmöte har
vi haft med omval och enstaka nyval.

Den uppskattade Dansteatem ont Spångas historia från
vikingatid till nutid visas åter lörd. 24 mars kl l5 i Spånga
Gymnasium.

I år firar Spånga Folkdansgille 25 års-.iubileum. Festen
blir lörd 2l april i Spångafolkan.

Till sist önskar vi i LubbaRunt en fortsatt trevlig vårtermin
och

En Glad Påsk

Siw Torsten Erling Ilirgitta
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tisd 17 apr kl
tisd 15 maj kl

26 apr kl
7 maj kl

kl

kl

torsd
månd

lörd 24 mars kl 15.00

19.30-21.30
19.30-21.30

I 1.00

19.30-21.30
19.30-21.30

I 1.00

19.30-21 .30

onsd 25 apr
månd 7 maj

sönd 13 maj
sönd 27 maj
mä-ti 28-29 maj
tisd 5 juni
tors 7 juni
sönd l0 juni

13,14,18,19 juni

kl
kl

kl
kl
kl
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Lite Rrom ifråg
Kvartalsmöte

Vårfest, 25 år

Resor och utflykter
Resa till Nyköping

Drdkt och slöjcl
Lotterivinster

Sång
Sånglärare
Sångträning, avslutn.

Dans o. Musik
Dansglädje i 1000 år
visas i Spånga Gymnasium

Gammel-, Gilles-dans, avsl.
Folkdans, avslutn.

Extra träning, kyrkdans
Kista kyrka
Träning, kyrkdans

Gnesta kyrka, träning
Gnesta kyrka, uppvisning

Träning, midsommar

sönd

Iörd

lörd

22 apr

2l apr

3l mars

kl 18.00

kl 19.00

19.00
19.00

19.00-20.30
18.45-19.30
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Lockande Julmarknad på
Spånga Torg

För andra året i rad arrangerade vi Julmarknaden på Spanga
Torg tillsammans med Företagareföreningen. Vår
arbetsgrupp under ledning av Bjöm Kjellander fungerade
väloljat och numera vant. Samarbetet med företagen gick
smidigt och vi riktar ett speciellt tack till Tommy Elofsson
och Vivo, som verkligen backar upp oss. Marknaden blir
populärare for varje år, publiken ökar och t o m väder-
gudarna ställer upp. Vår försäljning av varmkorv, kaffe,
skinklotteri och hemslöjdstombola blev också bättre åin förra
året. Tack alla ni som ställde upp och jobbade!

Lyckade lekledningar
Tiden runt lugondedag jul är en bråd tid. Fredagen den
12:e lekte vi med en stor barnaskara och många vuxna i den
stora gymnastiksalen i Beckomberga. Dagen därpå lekte och
sjöng vi på Kommunals julfest och på söndagen var vi
engagerade av Råcksta Trädgårdsstads Förening vid deras
julfest på Trappan i Vallingby.
Sedan fick vi lyckligtvis en veckas paus innan det var dags
f«ir Schenkers Julfest på Spånga Folkan. Jobbigt men roligt
och synbarligen mycket uppskattat, om vi fär döma efter
"recensionerna" i RTF Bladet och Schenkers
personaltidning.
Till nästa år har vi funderingar på att försöka utöka våra lek-
och dansresurser så att vi kan erbjuda vårt program till fler
företag, som vill göra något extra av familjefesten när julen
ska dansas ut.
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Resesektionen tillsammans med Dräkt & Slöjd
anordnar en utflykt till

I\YKÖPINGSHUS
Den gamla borgen fran Birger Jarls tid.

Program:
Kl 10.15 senast samling vid entrdn till Nyköpingshus.

10.30 Guidad visning ca en timme bara ft)r oss.

Max 30 personer.

12.00 öppnar Länsmusdet med utställning av
Sörmländska dräkter

Resa i egna bilar tillNyköping. Samåkning rekommenderas.
Anmäl dig på listan i danslokalen.

Just nu ett tiotal platser kvar
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Lär dig göra

vår- och sommarblommor i
papper

Briu och Arne har lange glatt oss med sina vackra blommor,
som dom trollar fram ur papper. Den planerade kursen blev
senarelagd på grund av triiningen för Dansglädje-teatern på

Spånga Gymnasium. Men nu kan du ffi lara dig konsten.

De nya tiderna är:
Fredag den 23 mars
Tisdag den 3 april
Tisdag den 17 april

Bara 10 deltagare kan få plats denna gång. Anmäl dig
därfiir snarast på listan i danslokalen

VTNGÄT.EI.
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Ställ upp på Spånga Folkan och
förhindra en hotande nedläggning
Om några månader skall kommunen på nytt göra en

"översyn av lokalbehovet för mötesverksamhet".
Förra gången klarade sig Spånga Folkan från
nedläggning med ett nödrop. Därfor blir det nu

OPPET HUS
på Spånga Folkan

lördagen den 21 april kl 12 - 15

Spånga Folkdansgille fyller 25 är och bjuder på en
kurs igammeldans och gilledanser.

lngen avgift, bara dansglädje. Öppet för alla!
Hasse Svedberg spelar.

Spånga Medborgarhusförening bjuder på
kaffe och tipsrunda.

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille visar
bilder från gamla Spånga

Det behövs ingen anmälan iföruäq.

Ta med vänner och bekanta till en trevlig och
underhällande stund. Läf oss gemensamt visa alt
vi behöver Spänga Folkan - denna pärla bland

Sto ckh ol ms möteslo k a I er.
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Jubileurn*tt
pa Epanga,fiolkan

lördagen den 21 april kt 19.00

Vi bjuder på mat och underhållning.
Dans till Hasse Svedbergs Jubileumsorkester

Överraskningar kan inte uteslutas

Klädsel: Kavaj

Du har bara en sak att tänka på:
Anmälan ska göras på lista i danslokalen

senast den 6 april

SPANGA FOLKDANSGILLE 25 AR

Alla medlemmar ivårt gille, tillsammans med
man/hustru/vän, inbjuds härmed till vår stora

Välkomna!
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Natur, miljö och
kulturdag

på Eggeby Gård
Söndagen den 22 april.

Vi deltar med en uppvisning.
Mer information kommer i

Stadsdelsnämndens Kultur- och Nyhetskalender
som distribueras med lokaltidningen

Mitt i Spånga-Tensta

På kvällen hlir det
Kvartalsmöte

Direkt från Eggeby Gård kan du åka till vårt kvartalsmöte i
vår lokal på Spånga Folkan.

Mötet borjar som vanligt kl 18.00"

Då ska vi framför allt diskutera den förnyade
verksamhetsplanen och arrangemangen ftir Midsommar.

Det är mycket viktiga frågor som berör oss alla.
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Välkomna!

1

(

(

(

Folkdans i kyrkan
Våra tidigare framträdanden i Spånga Kyrka har

uppenbarligen blivit uppskattade. Dansarna har också trivts i
den ännu ganska ovanliga dansrniliön. Det har nu givit oss

möllighet att dansa i två nya kyrkor under försommaren.

Högmässa i Kista l<yrka

( Söndagen den27 rnaj kl 11.00

Högmässa i Gnesta kyrka
Srindagen den 10 juni kl 11.00

Orn du inte besökt någon av dessa kyrkor tidigare, passa på

att göra det när vi dansar där!
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Minnen från Gillets ftirsta år
Vi har "bara" varit med i Gillet i sjutton år. Vad hiinde innan dess?

Inlor 25-årsjubil6et fragade vi nagra av dagens medlemmar, som

var med fran början. Hrir air några spontana minnen. Inget iir
strukturerat, nagot kanske missuppfattat, de mesta saknas.

Hoppas det kan roa iindå.

Anna-Grda Dz Det böriode hösten 1974 med att Vallingby F'G

hade en gammeldanskurs i Käntpingeskolan med Birgilla Wallner
och Berl Holmkvist som lcirare. Ndr vi sen ville bli medlemmar i
Vdllingby /ick vi klart be.sked: " Vi kan inle ta emot så många
vuxna medlemmar (clet var kvolering mellan barn/ungdom och
vuxna). Ni /är bilda egel gille.

Birgitta W: I;rån hösten 1975 höll vi till i liöreningsrådets lokal i
Ilinkeby. Ingen ville egentligen hilda ell eget gille och del var
många livliga diskussioner.T'ill slut log Lennarl Gutell inilialivet
lill all vi skrev våra.sladg,ar.

Birgitta Sn: Spånga l;olklansgille bildades på min 2S-årsdag,
den l9 fbbruari 1976. T'rots att det var Kapten Onedin på 'l'V den

kvcillen. Ilnder /örberedelserna hade vi arbelsnamnet "Södra

Jcirva Gille", men del kolliderade med Jäna I;G så det blev
Spånga lill sisl och clel tir vi ju glada över idag.

Den/örsta slyrel,sen var: Lennart Gulell, ordf, Lars Swahn,

v. onlf, Ro Rogg, sekretemre, (llla Karin l;dllh, kassör, Ingrid
Rrickslröm RoU,'l'age Renglor, utbildning, Rirgitla Hol mherg
(Snrill) suppl. Mats Brickstöm och Marion Hagström blev
revisorer och har varil del i alla 25 åren - en enasläende rekord

'l'civlingen om gillels emhlem vanns ot,

Rosse Bogg nrcd den originella och roliga runslenen.

(,

(,

(

(

11

(

C

Birgitta W: Ingen hade tttnkt på inlbrnntk»ren till
medlemmarne, nten efier hara några rec'kor sallc t'i igäng med

den medlentstidning vi JirtJbronde hur. Namnet kam till efter en

mvling och "l,ubba llunl" rllslades.liam mecl skr maiorilel.

Morionn H: Vår ollra tilrsta resa, $ottt trlick till T'unisien var

/itntasli,rlc l)en arrangersdes av Sten Larsson, som orclnade ell
samarbete med SIDA i början av höslen 1979. Vi hade inget
uppvisningsprogrdm och inga klader. Det vur hårdki)rning under
vären både med danstrdning och drdktsömnad och det tbrtsdtte
direh efter sommaruppehallet bl a med lrdningsldger i Venian. Vi

visade upp vårt program Jör Börje Holmbergs pappa. Vi tyckte

det gick perfekt men han sa: "Del tir en bra början. Ii'år ni bara
trdna lite så går det scikert bra".

Sven L: SIDA:s personal i Tunisien, hade bokat in uppttisningar i
flera sttider. Vi började i Sousse och fortsatle bl a till Msahen.
Det var 50 grader rarml så tjejerna tuppade av. Del ttar bara att
lrigga dom på nån brink och plocka in reserverna. På elt slrille
hade vi 500 personer i publiken v51vct1t 11tfi l*innor och dom kom

från SIDA.

Den svenskn fanan, som vi forlfarande hor, fick vi la emol ur
ko n u n ge n s h a n d s t a rx fo re Tttn i s i e n - d v e n ty r e t.

Ove B: Jag minns en av vårafi)rsta midsomrar vid Spånga lryrlra.

Lasse och Maj-Lis Sv,ahn sfulle sköla lekledningen samtidigt som

dom vor på båtsemester. Dom avbröt semeslern, kom hem och
lekte och stack ut igen. Det kallar jag engagemang.

Som du ser iir det inte bara vi, dagens medlemmar, som satsar hå,rt

for att Spanga Folkdansgille ska utvecklas. Pionjtirerna satte
ribban högt från allra forsta bör1an.
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Siw & Erling,
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Årsmötet söndagen den 24 februari 2001

Dc två viktigaste bcsluten på vårt årsrnöte kan
sammanfattas i två ord: ideer och erfärenhet.

Itl6er
Vid fuktionärskonferensen, som holls den 10 februari,
fick vi en bra genomgång av både nya och tidigare
presenterade ideer till hur vårt gille ska kunna leva vidare
och utvecklas. Birgitta Weiss hade genom tålmodigt
arbete lyckats göra en strukturerad sammanställning av
våra blandade anteckningar. Sammanställningen skall nu
ligga till grund ftir den omarbetning av
Verksamhetsplanen fiir 2001, som alla sektioner skall
arbeta fram till kvartalsmötet den 22 aprll. Vi har enats
om tre mål for detta år:

l. Fyra nya folkdansare
2. Fler deltagare på onsdagsdansen
3. 75 medlemmar vid årets slut

Har du förslag så framlör dom till den sammankallande i
den sektion det berör. Alla goda ideer behövs!

Erfarenhet
De allra flesta funktionärer fortsätter även detta år vilket
vi alla skall vara tacksamma f«lr. Några har tagit på sig
nya uppgifter:
- Arne Plogsäter, lokalkommitteen
- Marianne Kjellander, reseledare
- Torsten Höglund, PR-sektionen
- Björn Kjellander, ombud till

Spånga Medborgarhusförenin g

Tack för att ni ställer upp och lycka till!
{i/utg'
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