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llManus till nästa Lubba Runt vill vi ha senast måndagen

den 26 november 2001. Utgivning blir den 3 december.

Lubba Runt
är medlemsbladet för

Spånga Folkdansgille
c/o Birgitta Weiss, Stadingeplan l, 163 66 Spånga

Vi dansar på Spånga Folkan, Spångavägen 353.
Där har vi telefonsvarare 08-36 41 18

Dansledare: Kenneth Olofsson 08-760 l8 I2
Beställning av dansuppvisningar och lekledning

hos KennethT60 l8 l2 eller på telefonsvararen 36 41 lB.
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
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Lu66a Kurlt
At 3, 2oo1
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Efter en varm och skön sommar är nu höstterminen i full gång
med många aktiviteter och det är dags för Lubba Runt. I siutet
av oktober ställer vi också om våra klockor till Vintertid.

Danskvällarna är välbesökta likaså ftirberedelserna till
Julmarknaden som är sönd den 25 november.

Höstfesten med tema mexikansk afton har vi nyligen haft.

Folkdansarna tränar till dansuppvisningar och kyrkodanser
till Folkdanshögmässa i Spånga kyrka sönd I I nov kl. I L

Nytt ftir i år är gemensam temakväll, gilles- och bygde-
dans, onsd. 31 oktober.

Till sist önskar vi i LubbaRunt en fortsatt trevlig hösttermin

Siw Torsten Erling Birgitta
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nov kl
nov kl
nov kl
nov kl
Öppet kl
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t9.00
16.30
10.00
I L00-17.00
13.00- 16.00
19.00

( Ett innerligt tack till alla i
Spånga Folkdansgille,

som på många olika sätt under Marianns
sjukdomstid, vid hennes bortgång och i

samband med begravningen
visat omtanke och hedrat

hennes minne.

Inger & Stefan
Hansson

med familjer

Folkdanshögmässa i
Spånga Kyrka

(' Söndagen den 11 november kl 1 1.00 dansar folkdanslaget i
Spånga Kyrka. Högmässan leds av Curt SundÖn och Kjell

Jonasson. Spelmanslaget Trätakl tillsammans med Alf
"Pixtorparn" Lundgren står för musikupplevelsen.

Välkomna!

Dans o. Musik
Gemensam temakväll onsd
Extra träning lokalen tisd

- rr - Spånga kyrka torsd

kl 19.30
kl 19.30
kl 19.00

kl 11.00

kl 19.00-20.30 tt

3l okt
30 okt
8 nov

11 novsönd

torsd 25 okt (

månd 3 dec
onsd 5 dec
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Eina & Kenneth
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Tillverkning av tomtar m.m. 19.00 Spångafolkan

Pysselkväll på Bryggan från 16.30 kom när du vill.
Anna-Greta är päplats efter jobbet. Vi ska baka
pepparkakor och tillverka alster efter lust och
flormåga. Vi äter en soppa och fikar tillsammans
någon gång under kvällen.

24lll Iordningställande av lokalen (Spångafolkan inflor
jul-marknaden) med början 10.00 tills vi blir klara.

25lll Julmarknad. önpet 13.00 - 16.00 vi träflas 11.00

Det finns material och mönster att hämta i lokalen for
den som vill jobba hemma.

( --:- Mycket kaffebröd till servering och florsäljning behövs.

Loppmarknadsprylar emottages med tacksamhet, med-
tages till den24'.e.

ffiB-trffi
#6k

Dräkt och slöjdsektionen

6ltt

9/tt

fdr julmarknaden på Spånga torg 2001
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Xulmarhnaden
pä §pånga Torg (»

IrÖrdagen den I december
mellan 10.00 octt 15.00

Nu är det dags att boka uPP tider

som alltid vid julmarknaden behÖvs det folk, som bemannar

de marknadsstånd Gillet ansvarar för. Passa på att anteckna

er på den lista, som år uppsatt i lokalen, så attjust du får den

tid som passar dig båst.

Prosram:
10.00 Markneden dPPnas

11.00 Dans kring granen *

13.00 Luciatåg
14.00 DansupPvisning *

14.30 Dans kring granen *

15.00 lVlarknaden avslutas med godisregn

* Aktiviteter som Gillet ansvarar fÖr

vi ska bemanna 3 marknadsstånd med 2 personer vardera i

arbetspass om en timme under marknaden

Eventuella frågor besvaras av generalstaben fÖr

julmarknaden på SPånga Torg-Xatt" 
Dahl, Rune Forsberg och Björn Kjellander
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Tack för dansen, Mariann

Vid Kristihimmellårdsdag för arton år sedan träffade vi
Mariann för ftirsta gången. Vi var inbjudna till Eivi och Rolf
Wirin för att fira deras sammanslagna hundraårsdag. Både
Mariann och hennes man Nils-Erik (l{asse) talade så

entusiastiskt om den nybörjarkurs i gammeldans, som de
skulle starta till hösten och vi lovade att komma. Under
sommaren bleknade det löltet betänkligt, men när skolorna
började fick vi ett brev från Mariann, som påminde oss.

Vi hade aldrig dansat gammalt ftirut och kände oss ganska
så osäkra och rädda att göra bort oss. Men det glömde vi
snabbt lack vare den värme och generositet som våra ledare
spred på dansgolvet. Alla verkade trivas och ha roligt och
det bästa treviset är nog att hela åtta av oss blev medlemmar
och fortfarande dansar i Gillet.

Den här lilla episoden säger mycket om Marianns stora
insats ftir vårt Gille. Entusiasm, målmedvetenhet, kunskap
och energi. Mariann var en ledare som hellre gjorde än
pratade. Hon sparade aldrig på krafterna och hon var mån
om varje dansare. "Det är viktigt att alla får dansa", del var
hennes motto.

Det känns egendomligt alt Mariann inte längre finns med
oss på dansgolvet, men minnet finns kvar, och dansen har
vi kvar. Tack Mariann för den dansgläde du givit oss.
Om St Per vill ordna en gammaldanskurs har han bra ledare
att lita till.

Siw & Erling
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Nerthesdans

Trätakt och Pixtorparn.



Full fart i Akalla på
midsommaraftonen.

Inmarsch med
midsommar-
stången vid
Spånga kyrka.

Vindmölledans nedanför prästgården vid Spånga kyrka.
Avsl utande midsommarhambo.



Folkvimmel i grönskan nedanför prästgården på midsommaraftonen.

Foto Ove, Birgitta, Tina, Jörgen. Utskrift Torsten,
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Floradagen i HässelbY
Även i år fick vi forfrågan om att ge en uppvisning, när

Stadsdelsnämnden i Hässelby'Vällingby fi rade Fl oradagen

på Hässelby torg. Sju danspar ställde upp och Trätakt

spelade. Onsdagskvällen den 20 juni blev varm och stilla
och många stannade ftir att titta på vår uppvisning, där vi
dansade framftir T-baneuppgången. Det blev ett lyckat och

omväxlande program med sju olika bygdedanser och

folkdanser och två sånglekar, som många kände igen:

Hihaderia och Kom min lilla jrinfa. Musiken och sångarna

hade väl lite problem att kunna överrösta T-banetågen, som

passerade på bron över våra huvuden. Men det var eff pris vi
gärna betalade fiir att kunna dansa mitt i folkströmmen.
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BOKARE,DAN I\U
Lördagen den 26 januari nästa år.

Då år det dags f(ir en kulinarisk högtid!
En äkta norrländsk delikatess kommer att tillredas

och fortäras av oss i Gillet.
Närmare information fär du i nästa nummer av Lubba llunt.
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Midsommarafton 2001

I fu skullc vi vara på cn ny plats vid Spånga kyrka, ängcn berkoln

priistgårdcn. så furväntningarna och undran hur tlagen skullc bli var

t',f io,uo var det sagt att ftlrbcrcrlclscrna skulle börja, nrerr sorn (
vanligt är gillesl'olket ute i god tid, så det var full fart när vi kom. Med

stor vana att sätta alla tältpinnar på rätt plats gick dct snabbt att lä trpp

tältcn till kall-cftirsäljning, choklatlhjul och tornbolan. Sen atL plucka

upp i tlilten tar litc titl, i alla fall henrslöjdsakerna till tombolan. (
Kl. I l:00 fick vi provsmerka kaffet, tle var gott! Det var också dags

nrcd kladonrbyte till dräktcrna, ftir tle som skulle iväg och tlansa i

Kista och Akalla. Dc sont vtu kvar hade en lugn stund innan vi skullc

öppna lorsäljningcn.
Kl. l4:00 skulle festlighetcnra btirja, tnen en kvart ittnan btirjadc vi
undra, kommer det några? cftersom vi var på en ny plats och dct intc

var strålande sol och högsomrnarvärme. Men när klockan var två och

alla dzursanra komnrit tillbaka bör.iadc de strötnma in myckc lolk.

Stången kläddes och bars franr till den plats dAr vi skulle ha lekama,

den platscn hade kyrkan ordnaL till oss. Eftcrsom platserr itttc var sii

st«rr blev dct nrånga små ringar närnla ntidsotntnarstfutgctt, lrlen några

fick iintlå inte plats så de fick dansa runt i gråiset, Ibr det hade konrnrit

mycke folk både stora och snrå sorn vär sugna på att tlarrsa. vi l"yckcr

också att dct ar jzittctrevligt att tlct komntcr så många lrårr attdra

kulturcr sonr vill fira nridsornnrar mcd oss. En tlansuppvisning mctl (
den traditionclla Skördc<lansen blev det scn och festlighcterna

avslutades mcd kåilnparlckar ltrr bamcn.
Scn var det dags att plocka ihop allt, fnst mycke hade vi sålt lorstass

till alla festtleltagarna. Ett gilng åkte iväg till Josel-rnahemmet i

Illaokcbcrg frir ait datsa,ten sista uppviiningen «len lrltr (-,
midsommaraftonen, dar Skobtttlanscn gitlrtle stor succe

Kvällen avslutatles i priistgårdcn mctl en gcnrcnsanr måltid. Vi var alla

väldigl" trötta mcn ntyckc nöjda mc«l dagcn,

Tensta marknad.

Lördagen den 719-2001 var clet dags igcn Ii)r '['cnsta ntarkntrcl

Spånga Folkdansgille hade sorn vanligt lätt en ftirfi-ågan ont att

göra en dansuppvisning.
Vi var ett gäng pil 12 "topptrimmade" daltsare solrt ståilldc upp

tillsammans med Trä-takt och Yngve Joltansson.

Vi sarnlades på torget i Tensta.

Det var en fin och varm dag så det var nlycket fblk på tttarkltaclen

Vi i våra fina folkdräkter var tydligen ett exotiskt inslag i clcrtna

stadsdel, eftersom många ville fotograferas tillsammans tlrcc'l t'rss

Uppvisningen inleddes med att musikerna spelade glad mttsik,

vilket samlade en stor publik.
Därefter var det tid for dansuppvisningen sorn gick väldigt bra

och uppskattades av publiken som stannade kvar och applådcrade
livligt.
Efter ett väl genomfort program gick en stor del av oss oclt llkadc
Alla var överens om att det varit en lyckad dag.

Hasse och Ingegerd.

Gunncl och Kristina



tq

Höstpromenad
Den22 september hade Gillet sin h<istaktivitet som
resesektionen ordnar.

Vi träffades ca l2 st. entusiastiska vandrare, för nu skulle
vi promenera runt sjön Judarn i Bromma. Marianne och
Björn hade satt ihop ett blad där man bland annat skulle
hitta så många föremål som möjligt på S, F och G och
helst ta med dem. Några hade hittat väldigt många och när
vi mötte några som sprang (Springare) så var man inte sen
att räkna med dem också. Efter ca halva vägen blev det
grillning av medhavd korv och glatt samspråk. Vi var ute
ca 1,5 timme och när vi var tillbaka och vi skulle gå till
våra bilar var det några som tog ett varv till eftersom det
var en så sk<in dag.

Nu ser vi frarn emot nästa trevliga utflykt, som kanske kan
komma till våren

Rirgitta W
(,

r5
(In a oto noJiesta funtust ic o

Lörclagen den 20 oktober bjöd festkonrnrittctt in trll årcts

höstfest på Bryggan, denna gång med mexikanskt tclna'

Maten var ännu mer fantasifull än vanligt: ostgratiltcradc

tortillas, brynt köttftirs, mängder av grÖnsaker, tacos, siiscr

från mild till hot. Till kaffet serverades läckra äppolpa.icr.

Anders ledde allsången med kraftfull stämma. Vi rninns

gärna hans paradnummer, Se./itr/itr clansar gantntttltttl,s, stlm

han för säkerhets skull tog två gånger.

För clansmusiken svarade Yngve & Co. Eina oclr Kcllnctlt

ledde oss alla i gemensamma dansturer som l-2-3,

Rödluvan, bytesschottis och d:o hambo. Vid lirancaiscn llck

sånggruppen visa hur fint det går att sjunga om Kossan Mttlt

med 17O0-talsstuk. Men mest populär blev nog iindii Ytrgvcs

Mexikanska Vals, som gav många osÖkta tillliillcrl atl

kramas.

Muchas Gracias
Siw & Erling

(

(
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Kvartalsmötet söndagen den 23 september 2001

Mötets viktigaste uppgift var att utvärdera och ta vara på

ff'#:ll'filiat;1il]i'i;ffnil:iå:Tiläffiå:. (
i Prästgårdens trädgård och det fanns många frågetecken i
förväg. Till protokollet finns en bilaga med utförlig
redovisning av vad mötet kom fram till. (
Totalt sett blev resultatet över förväntan positivt. Mycket
folk, vi hade roligt och arrangemangen löpte i stort sett

utan problent.

Men detta måste vi först och främst tänka på till nästa år.

- Kaffeserveringen bor flyttas närmare prästgården.
- Ringlekama måste finna en plats där alla ringar ryms.
- Musik i taten när midsommarstången bärs fram
- Helst flytta midsommarstången till utkanten av

uppvisningsplanen, så att vi slipper dansa runt den.

- Bort med buskar som skymmer for publiken.
- Ljudanläggningen måste bli mycket battre.

Det behövs mer folk! (
Vår verksamhet är mycket beroende av tre arrangemang:
Midsommar vid Spånga Kyrka, vår julmarknad på Spånga
Folkan och julmarknaden vid Spånga Torg. Därfrir kom
mötet fram till att varje medlem skall medverka vid minst (
ett av dessa tillfiillen antingen genom att delta aktivt eller
genom att hjälpa till med hemslojd, brödbakning eller
andra förberedelser. Detta är precis vad de allra flesta
medlemmar redan gör, men nu kommer det också att
skrivas in som ett av villkoren ftir medlemskap

€tlaryJ

(

(

(

(


