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

Vi dansar på Spanga Folkan, Spangavåigen 353.
Där har vi telefonsvarare 08-36 47 78

Dansledare: Kenneth Olofsson 08-760 18 12

Beställning av dansuppvisningar och lekledning
Iros Kenneth 760 18 12 eller på telefonsvararen 36 17 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

Spanga Folkdansgille
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Lubba R.unt
är medlemsbladet för

Lu66a Kunt
w 2, 2002

Manus till nästa Lubba Runt vill vi ha
senast måndagen den 7 oktober

2002. Utgivning blir den 21 oktober.
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Vårterminens inomhusaktiviteter har just avslutats och
sommarens utomhusaktiviteter tar vid.

För den som är dansintresserad har sommaren 2002
en hel del att bjuda på.

I år är det Stockholms 750-årsjubileum och
Gillet har dansuppvisning den 5 juni kl. 17.00 på
Slottsbacken "Danser vid Igelbäcken".

Traditionsenligt midsommarfirande vid Spånga
Kyrka rned tillhrirande dansuppvisningar den 2l juni.
Festplatsen är liksorn förra året på planen nedanför
Prästgården.

Sommaren väntar vi på rned förhoppningsvis varmt
och vackert väder så att vi kan njuta av gammeldans-
orkestrarna som spelar runt om i Stockhätmstrakten,
bl.a. på Skansen, Ulvsättra Loge och Skälby Gård.

Dansuppvisning blir det på Tensta Marknad 3l augusti.

Vi i Lubballunt önskar en trevlig och innehållsrik
sommar.

Siw 'l'orsten lirling ISirgittu
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13,14,22,27,29 maj
3 juni

l-8 juni

onsd 5 juni

ll,l2,l7,lg juni

fred 2l juni

26,27,28 aug

lörd 31 aug

sönd 29 sep

lörd 2l sep

19.30

17.00

19.00
13.00

19.30

10.00

19.30

18.00

1800 (

19.30-2t.30
19.30-21.30
te.30-21.(

19.00
10.00- 14.00

18.45-19.30
19.00-20.30
19.00-20.30

kl
KI

kl

kl

9 sep kl
ll sep kl
24 sep kl

19.30

Sista chansen att anmäla dig till

Historisk vandring lördagen den 25 maj

Rundvandring till historiska platser.

Guide Stig Eriksson, Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille
Därefter korvgrillning vid Birgittas och Bertils kolonisturga.

Kåmpa- och andra lekar på den lilla ängen.

Vi bjuder På grilleld och kaffe.

Var och en tar med korv (eller vad man nu vill äta) och dryck.

samling vid I{julstakorset. Där finns möjlighet att parkera bilar.
Vandringen startar kl 13.00.

Vi räknar rled att komma till stugan senast kl l5'00.
Den som bara vill äta och leka kan ansluta där.

Anmälzur på telefon till Siw och Erling 760 41 95-

kl

kl
kt

KI
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tisd 21 maj
lörd 25 maj

kl

kl

rnånd
onsd
tisd

tisd
lörd

månd
torsd
torsd

17 sep kl
19 okt kl

9 sep kl
19 sep kl
24 okt kl

SFG :s styrelser, sammanstiillning'

Till medlemmar och tidigare medlemmar har vi bifogat en

sammanställning av tidigare styrelser. vi har gått igenom de gamla

årsberättelser, som finni, men de tidigaste saknas hos Gillet. Som

det framgår saknas de 4 första åren, men det är inte mycket att göra

åt.
Jag har tidigare sänt ut enkäter om bidrag till sammanställningen,

mån Oidragän har varit få. Jag har fått 3 st bidrag och tack för

hjälpen..

Ove B

Lite Rgm ifråg
Träning Stockholrn 750 är

Stocklmlm 750 år

Uppvisni ng S I o tts bac ke n

Lotterivinster
Historisk vandring Spånga

Träning Midsommar

Midsommarufton
Samling vid Prästgården

Träning Tensta Marknad

Uppvisning tr

Iföstens terminssta rter

Kvartals- o. Funktionärsmöte

IIöstfest

Dans o. Musik
Folkdans
Gammel-, Gilles-dans
Bugg

Driikt o. Slöjd
Julmarknadsarbeten

" Pysseldag

Sång
Träning
Sånginstruktion
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Saxat ur scnaste ttutttrct av [)istriktstlladct:

Ungdomsringens Dag på Skansen den 1 juni
Kl 11.20 Dansuppvisning

13.00-15.30 Aktiviteterpågårdarna
15.30-16.00 Allmängammeldans
19.00-20.00 750-årsfirande mellan

StrÖmbron och Norrbro, där
man kan dansa Farandole och
andra långdanser

StockholmsPolskan den 2 juni
Pätyra dansbanor vid

Museiparken
Gustav Adolfs torg

Slottsbacken
Blasieholmen

Program från kl 12-18.30
På Blasieholmen dessutom kvällsprogram

kl 20-23.30
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Stockholm 750 år

Kom och titta på vår uPPvisning i

( (

(

Danset från Igelbäcken
Onsdagen den 5 iuni

Kl L7.00 pä
Slottsbackell.

Ta gärna med vänner och bekanta så att det

blir folkrikt och festligt. Före oss på scenen

uppträder en sångkör och efter vår
uppvisning fortsätter iubileumsprogrammet

på många Platser.

(

r
otr
,i

S

isla
tsk
sin

rln t

r fer

fan B
lrag a
ut son

hand

g r,rnd

te
rd
SI
ri

.nt

S
pl
rp

tr

n.

pp
ES

te

nir

rn;
.ul
rg
t ttl

i1j r

SOT

;ti
)en
tlg

rsä

Ltt
De
Lin

rrs

rdi
få

'j.-ij.,

1f(

nl

fö

lo,
Lr.
raj

äi:

i11

rne
ha

i.m
örsr

sti

In
rk
rn
1f,

na

nar
kar
ti11

inn

d
m
:k
ti

fir

ä[,
i11e

ve(
IlAS

atta

)p

olsk
raW
irsta
t fin

ven i

p
Pc
eni
fö
att

,a\

[är

nsI
,Le
ler I

lra
kr.
IeI I

sli
olm
:ch l

rnde
rmel
39k
nme

YS

hol
: oc.

un
mn:
'39
)lnr

1\/

hh
er(

1\

irl
er
)S

ior
av
ko

hi
ocli
rlne
ipps
hkc
isa

ito
'gr
lär
ch
,ris

I]
p
I
tS

n

S

St
Fe

sli
OC

prprr
De

DT

at
)m
.de

de

o

e

x, cle

ema
ecka
rs til

t fin:



K-)

I Svenska Flaggans Dag
På Stadion den 6 juni

Samling vid Kungsträdgården kl 16.15-15.30
Festtåget avgår kl 16.55

Klädsel: Folkdräkt
Svensk fana och Gillets standar får fÖras i tåget.

Förövning for intresserade på Stadion
den 5 juni kl 19.00

Anmälan till Eina & Kenneth 760 18 12

IYlidsonxmar
pid, Epanga.Ky*a

10.00 Samling vid Prästgården fÖr fÖrberedelser
14.00 Midsommarstången kläs med blommor
14.30 Midsommarstången reses
14.40 Dans kring Midsommarstången
15.00 Dansuppvisning av folkdanslaget
15.30 Kämpalekar for barnen
16.00 Avslutning

(

-(.

OBS!

Planerings- och informationsmöte
fiir Midsommar

Samling i vår lokal
tisdagen den 11 juni kl 18.00

(,

Solig dansuppvisning tör Spån ga-

Tensta Kulturkommittd
En uppskattad och vzirdefull tradition inom Spånga-Tensta Kulturkommittd lir
atyrid varje årsmöte ha ett kulturinslag av lokala förmågor. Detta år fick vi
zif*, och nöjet att visa upp något av vad vi gör för danskulturen.

Efter samling och lätt fclrtiiring vid lS-tiden var det dags för vårt folkdanslag

att visa upp ett tiotal danser till dragspelsmusik av Alf "Pixtorparn"
Lq"'leren.

Dansprogrammet bestod till stor del av de danser, som vi skall visa upp vid
Stockholms 75O-årsjubileum den 5 juni. Det började med att ryttarna

stormade in. Diirefter följde Bostonvals och Vals Mignon som sedan smidigt

övergick till en stillsam Francais. Kenneth och Torsten gjorde stor lycka med

sin gubbadarriga Skobodans, som sedan stilenligt följdes av Gubbstöten.

Avslutningen blev mer fartfylld med Hambo-snoa från Nikkala och som

avslutning en Jåimtpolska.

Under det efterföljande årsmötet kunde vi glädja oss åt att vår Birgitta Weiss

blev invald som ordinarie styrelseledamot i Kulturkommittdn. Grattis!

Siw



L6a it2002

ammet och Kristina och Siv svänger runt i Francaisen. Jämtpolska (ovan

Rune försöker med I{
"Så kom min lilla jän'ta

Foto: Bjönt

1l

)

)

a och Bertil i nden efter avslutad dans (nedan).

Kenneth och Torsten i Skobodansen.
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,BUGGKURS

Start Tisdagen den 24/9 Kl. 19.30

Gillet anordnar i höst en kurs i bugg. Den kommer att pågå 5(,
tisdagar och vi får lära oss bugg från grunden och några lätta

tu rer.

Kursen är i första hand tänkt för medlemmar men i mån av f
plats kanske något mer par har intresse.

Om Ni har några frågor om kursen eller vill anmäla Er ring

gärna.

Vi ses

Susanne o Kenneth Hjelm Tel: 89 0B 53

Varför är dans så nyttig friskvård
för kropp och sjät?

Här fiLr ni mitt svar pä denna fråga.
Dans kombinerar ett flertal erkända terapier.

f o Mental träning ( hjarngymnastik )\ o Rörelseterapi ( aktiverar rnuskelgrupper )
. Konditionsträning ( bränner fett )
. Musikterapi ( rytm och rnusik kan Iä vem som helst att "röra

t på sig" ){f o Taktil terapi ( dvs. kroppslig beröring )
o Dans befrämjar koncentrationsförmågan och ger intellektuell

. 
träning.

Dansa är som attlixa sig morsetelegrafi. Att tolka morsetecken stjäl
mycken hjärnkapacitet, vilket kan järnfriras med nyborjardansaren.
Ofta hors ofrivilliga gryrntningar, suskanden och stönanden från
nybörjaren, när han eller hon förtvivlat försöker hanga med i en allt
ftr hög såndningstakt / danstakt.
Kroppen skall dansas fore steget. Tlusiga fördröjningar skall göras på

visa steg, men ändå måste ekipaget dansa i takt till musiken som
obönhörligt går vidare. Inte nog med det, krångliga danser skall
memoreras. Dansaren ffir inte komma av sig. Dessutom skall
dansaren se särskilt oberörd ut, om dansen utövas under en

( fo[.dunsuppvisning. Självfallet ger gammeldans och folkdans en
cnorm träning frir hjarnan.

Att hitta kroppens balanspunkter i dansen det stärker rygg- och

fi bukmuskler och diafragma sorn år kroppens viktigaste
- andningsmuskel. Motion är livsnödvändig, men motionerandet måste

ske med glädje.
o Dans aktiverar alla muskler på ett mycket positivt sätt och ger

också hjärngymnastik. Motionera med glädje ger bästa

effekterna, säger läkarvetenskapen, och motion är mycket
viktigt när det gäller att forebygga benskörhet.

(

(r
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12 o Dans stärker benstommen.

o Dans förbättrar också balansen, vilket gör att man inte lÖper

samma risk att snubbla och falla. Dansaren halkar inte lika
lätt på ett halt och isigt underlag vintertid.
Dans är som att lösa korsord på supernivå, och ger inte bara

träning for storirjärnan, utan även for lillhjilrnan,
muskelkontrollen.

. Dans är också lust och ett sätt att uttrycka känslor.

Själv är jag övertygad om att ffi aktiviteter kan mäta sig med dans,

när det gäller nytta inom ramen fOt en sund slcil i en sund som

redan de gamla romama ft)rordade. Men det kanske bästa av allt ar

att alla faktiskt kan dansa, ingen ar för ung eller fÖr gammal.

Det var mitt svar på friskvårdsfrågan.
Lev sunt och var glad ( dansa)!

Trevlig sommar, vi ses till höstenl

Kenneth

Dansen på Skansen
Kom till Skansen och dansa hela sommaren på

någon av våra dansbanor. Här är stämningen hÖg

och trangseln lagoml Dansa redan på Valborg till

Looking Back Band På Galejan.

Till midsommar kommer danssäsongen igång på

allvar, med både gammalt och modernt, både på

Bollnästorget och nere på Galejan.

Resten av sommaren dansas det måndagar,
tisdagar, torsdagar och lÖrdagar fram till den 19

augusti.

Folkd rä kter

C

Dräktparad
Under Stockholms 750-irrsjubileum kommer

Dräktrådet i Stockholms län att alrangera en

clräktparad. Visnin-een sker söndag den 2 juni

kl. 14.00 på Slottsbacken.Vi ser fram emot en

festlig, rnångkulturell och ftirgstark visning.

Driiktrtirlet i Stot'klrclms liin urbetar för utt

stiirlto driiktsutnttrlsetet på regionul nivti. I elriikt-

r ti d a r i n gti r r e p re s e n t u t t e r fiti n I iin s I rc n t s I öi d s -

kotrsttlcntcntu, Stotkhohns kins henrslöids-

Jö r c n i n g, S t o t' li h o I n r s I ii n s h e n rby gclsJö r b ut ul,

or'lr .Slc,n.s/trr U n g d o n t s r i n ge t t fi) r b1: gtle kul t u r.

Hembygdsdräktens dag den 25 augusti
För sjundc årct i rad invaderas Skansen av

vackra och spännande hembygdsdräkter från

hela världen samt dansuppvisningar och hant-

verk mcd anknytning till dräkten.

Utställning 16 juni - 29 augusti
Stockholrns läns hembygdslörbund visar dräkter

och cleras historia i en utställning på Stockholms

liins museuttt.

Råd om folk- och bYgdedräkter
Dräktkonsulenten Charlotte Hellsten Husman,

Stockholnrs läns hernslöjdsförening, ger råd

orn liinets clräkter samt säljer material och

tillbehör till dräkterna. Föreningens kontor

finns i Katarinahuset, Sabbatsbergsvägen 20,

tfn 08-33 8l 48. fax och telefonsvarare

08-646 I I 15.

Måndagar: Storbandsdans på Galejan, 20-23.
Tisdagår: Blandad dans på Galejan, 13-16 & 20-23
torsOägar: Gammaldans på Bolinästorgets dansbana 13-16 & 20-23

Lördagar. Modern dans på Gale1an20-24
V rr.lG^l.Et
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littt.,i 2002 spelas det upp till
I nVtlET!! gammeldans och någon modert

I onsdaeskviillar i SPånga Folkar

t _.-_-----_- Klockan 19'30 - 2l '30

NYIIET!! gammeldans och någon modern NYHET!!
onsdagskviillar i Spånga Folknn.

!tllg-=ury
I I scptembcr | \'ngl'c "r\lascn" Joltansson ntcd litlmp.'l

l-
I8 septenrbcr lYngvc "Nlasen" Johansson nted liontp.

(

(

(

25 septembcr Spcl rnanslaget'f rätakt

2 oktober Spelmanslaget'l'rät:rkt

9 oktobcr r\lf "Pixtorparn" l,undgren med liontp.

l6 oktober Alf "Pixtorparn" Lundgrcn mcd kontp.

23 oktober Spelnranshgct'I'rät:tkt

30 oktobcr Spelmanslaget'l-rätakt

6 november Alf "Pixtorparn" Lundgren med kornp.

l3 novembcr Alf "Pixtorparn" mc«I kontP.

20 novcmber Yngve "Nlasen" Johansson nred komp.

27 novernbcr Yngve "NIasen" Johansson med komp.

Dans är glädje, samvaro och motion!
Tjo och tjim!!!

2002-05-0 I

Välkomna / Dans o Nlusik!

Is
Sorttmardons i Jtirfilla år 2002

Ulvsättra loge, Kalhäll
Tisdagar kl 19-22. Servering
Entre 40 kr

715 Kvartersgänget
1415 Skarvarna
2ll5 Mac Olsson
2815 Nilsanders
416 Samzons
11/6 .Tontes

18/6 Löpsjötolparn
2516 Mac Olsson

30/7 Skarvarna
618 Kvartersgänget
l3l8 Nilsanders
20/8 Torbjörns
2718 Jontes
31/8 10-årsjubilem, entr6 70 kr

Kolijox 16-18, mat 18-20
Löpsjötorlnrn 20'24

319 Mac Olsson

Skälby Gård
Skälby dansbana
Torsdagar kl 19-22
(vid regn i Skälby Gård)
entre 40 kr

30/5 Hasse Svedbergs trio
l316 I-lasse Svedbergs trio
2016 Hasse Svedbergs trio

15/8 Slokhattarna
2218 Hasse Svedbergs trio
2918 Hasse Svedbergs trio

Lllvsättra gård
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Vårterminen
Tack alla ni som med er närvaro och ert deltagande glor(
vårterminens danskvällar och möten till trevliga stunder av safflvaro,
trivsel och gemenskap.

Efter sonlmaren kommer höstterrninen (
Sommaren närmar sig med "snabba steg" till setnester, sol, bad,
grillkvällar, regn, åska och niycket annat som vi länglar efter.
Efter sommaren kommer som sagt hösten och vi ffir borja dansa igen.

Det som vi alla under sommaren "gär" och ser fram emot.

Till alla "onsdagsdansare" kan jag glädlande meddela att det blir
fortsatl "levande" rnustk varje danskväll under hösten, och det lill
Itel t qlörtinclruele uvgi/i c r.

Välkomna till trevliga danskvällar. I den 1:a korn ihåg listan till
hösten lämnar Eina och jag datum och tid for komrnande
temakvällar. De kommer på begäran att innehålla steglräning till
olika dansvarianter.

Till alla "måndagsdansare" vill Eina och jag säga att vi ,r(
höstterminen blir något lugnare dansrnässigt. Efter några tenniner
med många uppvisningar, träningar och ft)rnyelser, behövs det
kanske en period med något lugnare ternpo, ft)r eftertanke, sökande
av vägval och att ta hand om våra "trya" rnedlemmar.
Vi möts till hosten alla SFG:are.

Ken neth
ps.

"Delta" gärna vid vårt lrarnträdande på Slottsbacken den 5 juni och
midsommarfi randet vrd Spånga Kyrka.
ds.

(


