
Manus till nästa Lubba Runt vill vi ha
senast måndagen den 5 maj 2003.

Utgivning blir den 19 maj.

Lubha Runt
är medlemsbladet fÖr

Spanga Folkdansgille
c/o Gunnel Petersson, Elsbyvägen 66, 16270 Vällingby

Vi dansar på Spanga Folkan, Spangavåigeu 353.

Där har vi telefonsvarare 08-36 47 78

Dansledare: Keruteth Olofsson 08-760 18 12

Bestiiltming 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

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

Lu56a Runt
9rl'r 7, 2003
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Illter en tidvis nrycl<et kall vintcr nåirniar vi clss Vårdag-

.iärnningen och det är nu clags liir LubbaRLrnI nr 112003.

Danskvällarna nred levancle nrusik iir viilLresökta lil<ash

övriga aktiviteter.

Årsmöte har vi halt nrcc,l clnt- och nyval.

Vzirlcstcn har vi lördagcrr dcn I0 nrzri. rlii vi ocl<sir har
besiil< av I(arlskronaclansarna.

Vi i LubbaRtrnt önsl<ar cn fitrtsatt trcvlig viir'lcrnrin.

(,

(

Siw Torsten Erling llirgiltcr
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Lite §,gm ifråg
Kvartalsrnöte

Vårfest

Besök tiån Karlskrona
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EI(ONOMI
ln- och utbetalningar av kvitton/ räkningar.

Postgiro/ Nordea kommer i vår att ta betalt, om vi fortsätter med

in- och utbetalningar på papper, dvs. att skicka in utbetalningar
och att erhålla inbetalningar med posten.
Vi kommer därfor att sköta detta "elektroniskt' Över lnternet.
Dvs- vi "gö/' jobbet själva, inget ovanligt nu fÖr tiden. Någon
större förändring för Dig bör det inte bli.

När Du kommer med kvitton/ räkningar, så år det bra om Du

förser det med ett löpnummer, gärna ett nummer på varje
kvitto. Det gör det även lättare för Dig att fÖlja upp
utbetalningen.

Om Du betalar till Gillet över lnternet eller liknande, så villjag
att Du anger det 4-siffriga fakturanumret som står uppe i

vänstra hörnet på inbetalningskortet, som referens. Det 3-
siffriga numret är ErU Ditt "kundnumme/'. Använder Du det
fortryckta inbetalningskortet, så finns de uppgifterna redan där.

Hoppas att övergången går bra
Kassören
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Julmarknad i Spångafolkan
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"Tycker du att graven är for djuP '.." 
(

då skulle du vara med på våra sångÖvningar. Man blir glad av att sjunga.

Nu under våren har sånggruppen det stora nÖjet att ffi hjälp av Monica

Söderberg, sångpedagog, vissångerska och folkdansare. Vid fem tillfallen
ska vi fä sjunga under hennes ledning.

Hon kan trolla med oss! När hon är med sjunger vi riktigt fint.

Vi vill lära oss nägra vanliga svenska folkvisor i stämmor. Hittills har vi lärt

oss andrastämman till "Uti vår hage"*, "När månen vandrar på fästet blå",

"Så lunka vi så srnåningom" och senast en egenkomponerad andrastämma

till "Flickorna i Småland" (

När vi åker till Kanada i höst kan det varabra att ha nägra sånger på lut.

Jag hoppas att vi ffir sjunga fÖr er på vår nästa fest. (
Eva

-J"g h*d. B"ngt uf Klintbcrg på radio bcrätta att "kom liljor och akvileja, kom

rosor och salivia, kom ljuva krusntynta, korn hjärtans frojd" inte är

Diir fanns massor med

massor av prylar ...fosterfordrivningsmcdcl. Många tror dct - mcn dct år alltså cn my't
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mysig och trevlig kväll. När vi ätit klart forsvann några och kom
tillbaka som luciatåg. Vi förstod att det var spontant, för klädseln var
lite varierande, men som vanligt var det skönsång av våra duktiga
sångare iföreningen.

Efter att ha sjungit flera av de vanligaste sångerna så gick de ut till
"Tipp tapp". Publiken var mycket entusiastisk och slutade inte att
klappa förrän sångarna kom in och fick sjunga flera extranummer.

Tack Dräkt och slöjd och Sånggruppen att ni ordnade en sådan fin
r( rl. Birgitta W

Dansledning på Hagagatan
Den 11 januari hade Gillet lekledning på Hagagatan. Ca 12 personer

d rlades utanför med bilarna. Vi visades in i garaget för vidare färd
mbd hiss upp till dansstället. Vi dansade som vanligt på det lilla dans-
utrymmet med barnen och de vuxna. Efter ca 20 minuter var det
paus med saft och korv och så dansade vi ca 10 minuter till. Våra
reflektioner var att det var mycket små barn, vi funderade om det är
en generationsväxling, och att det kommer att vara många barn som
kommer att vara med i dansen om något år.

Birgitta W

och massor med bröd till ftirsäljning på vår julmarknad i Spangafolkan
söndagen den24 november. Torsten

Buggkurs hösten 02
Det svåingde och krängde några tisdagar på Spanga Folkan under Kenneths
och Susans proffsiga ledning. De lyckades fä oss att sviinga i roclanusikens
takt. Ibland var vi som korkskruvar. Hur det nu var så lyckades vi låira oss
turema någorlunda. Helst skulle damerna snura framfiir kavaljererna. Som
bekant frigör dans välbefinnandehornoner och glädje. Det ryktas om en
välbehövlig fortsättningskurs.
Ett stort tack till snyggt väldansande paret Susan och Kenneth. Curt

Julmarknaden på Spånga Torg
Julmarknaden på Spanga Torg är 2002 blev den framgång som vi alla hop(
pades på. Detta tack vare den stora insats som utfiirdes av gillets medlem-
mar under marknadsdagen.

TACK alla ni som arbetade fiir Gillet denna dag.

Ni som inte hade möjlighet denna gång, ni fär en ny chans i fu, niimlig "n{,Luciadagen den 13:e december.
Rune, Kalle och Björn (Marknadsamiraler)

Uppesittarkväll
Den 13 december hade Gillet sin uppesittarkväll på Bryggan. Vi var
ca 15 st. som kom och åt risgrynsgröt, drack glögg och hade en

l
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Råcksta Träd gå rdsfören i n g
Nu dr glada julen slut, slut, slut.
Julegranen bäres ut, ut, ut.

Men till nästa år igen.
Kommer han, vår gamle vdn.

E w Ty det har han tovat. 5E t 
1n ,

Till denna sang bars julgranen ut av många glada dansare efter Råcksta a

Trädgårdsftirenings julfest söndagen den 12 jantaÅz}}3.Innan dess hade

vårt eget husband Hasse och Arne spelat till två omgångar danslekar ledda

av Eva. Ett helt menageri hade håirmats, t ex små grodor, grisar, hundar, -
elefanter, flickor, gossar, gubbar, gummor, bagare, grinollar, skrattollar, a
dataoperatörer!!, prästens kråkor, sående bönder, jungfrur, morsgrisar, fars-
gnsar, gottgrisar, tre små gurlmor, Julior med träskor..., och till slut skic-
kades hela bunten upp i 1uften med en tjutande raket så taket nog måste

putsas om till nästa år. Efter detta gick det att lugna ner sig med saft eller
kaffe med dopp,lottfiirsäljning, videofolm och annat.

Schenker i Lunda
Redan innan festen den26januari i Schenkers matsal hade börjat hade

nägra små gossar blivit så upphetsade (kanske av alla små söta flickor) att
det var ett sjå att lugna ner dem så att de kunde sitta stilla niir saft och tårta
bjöds vid taffeborden. Men nåir Kenneth tog dem i var sin hand och visa(,'
hur man skulle göra i dansema, då håingde de med i alla turerna och tyckte
tydligen att det var roligt. Lekledarna Björn och Marianne såg också till att
det blev ordning i dansandet och att alla, både gamla och unga hiingde med
till tonerna av Alf Jakobssons dragspel och Erik Kristiansens gitarr och med
stöd av några sångare. Trollkarlen, som skulle ha uppträtt ftire oss, hade

tydligen trollat bort sig själv men var mycket uppskattad niir han hittat sig

Q,

själv igen. Torsten
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Årets vårfest hlir På

Husby Gård.
Den komnrande vårfesten ligger lite senare är brukligt,

nämligen lördagen den l0 maj. Den främsta

anledningen är att vi ffir besÖk från Hamboringen i

KarlskrÅa. Vid vårt besök hos dem i oktober fick vi ett

storstilat mottagande och nu vill vi gärna visa vår

uppskattning.

Det börjar redan på fredagskvällen när bussen med våra

nya vänner anlänäer och vi skall ta hand om dem i våra

hem. Under lördagen skall vi erbjuda olika aktivteter

och på kvällen blir det vårfest-

Stor fest kräver större lokal

Från Harnboringen väutar vi oss ett 25{al gäster och 
-

sjalva blir vi sä[ert så många att vi inte längre rynrs på

dryggun. Därlor har vi hyrt Flusby Gård' som ligger på

ängen söder onr llusby i sluttningen ner tnot

tgäbacken. Den stora salnlingslokalen är nyrenoverad,

uianlor finns en $tor tcrrass nrot söder och strax intill en

öppen <Jansbana.

Årets vårlbst lovar ntt bli något alldelcs extra.

NoterR i nlrunnackntt llu!
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f)anshelg på Blidö

den 23-25 mai
För Canadaresenärerna, dansare och musikanter,

kommer den planerade träningshelgen att forläggas till
Blidö. Där har vi hyrt en gård som heter Sunda

sommargård, som fungerar som vandrarhem, när det

inte fylls av kollobarn. Där finns 50 baddaq välutrustat

köh bastu med strandbad, lotbollsplan och givetvis

stort dansgolv.

Man åker dit via Åkersberga, Furusund och två färjor,

forst till Yxland och slutligen BildÖ. Sl-bussarna går

nästan ända fram till Sunda och med bil tar det väl en

och en halv timme.

Kostnaden lor deltagarna blir 500 kr per person. Mat
ingår, men var och en ffir ta med sänglinne.

,4r""n/4q/'7 ,/ ./.
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Årsmötet
Valberedningens,grundliga forberedelser, Erlings positiva sätt att

leda mötet oih ro* vanligt många och glada mÖtesdeltagare giorde

mötet lättsamt och smidigi. Resesektionen och Susanne MÖrfelt från

Scanworld, gav oss intressant oclt värdefull information infor

Kanada-resu,r- Vi gavs rnöjlighet att ställa frågor till Susanne och ser

nu vi fram emot fortsatt samarbete infor resan.

Funktionärer
Det invaldes många nya funktionärer till styrelse och sektioner. Alla

funktionäre, "gu,ulu" som nya hälsas välkomna till ett nytt och

händelserikt år. lag vill tacka den avgående styrelsen for ett gediget

arbete under det gångna året. Och jag skickar ett speciellt tack till
Birgitta, Margareta och Eina som lämnar styrelsen'

Målsättningar
Många u, di målsättningar vi satte upp inlor 2002 lyckades vi med

råge uppfylla, vilket klart framgår av utvärdering och verksamhets-

U"iatt"ti". Vid nästa kvartalsmöte ska vi sammanställa nya

målsättningar lor 2003. Har du forslag och ideer till nya mål prata då

med oss i Jtyrelsen eller med någon i den sektiott det närmast berÖr.

Nya medlemmar
ÅismOtet valde in två nya medlemmar, Marianne & Bertil Osterlind

Jag hälsar er hjärtligt välkomna till gillet. Jagl vi ser fram emot

tt*ligt samarbete och roliga stunder tillsarnnrans med Er i dansens

virvlar.

Az
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0nsdagsdansen
Arbets§ruppen under ledning av Hasse Linder har redovisat ett

torslag ovår hur de trevliga onsdagskvällarna 
- 
kan organiseras

framOver. Styrelsen ska sammanställa lorslagen så att gillet kan ta

ställning till detta vid nästa kvartalsmÖte.

Kommande engagemang och aktiviteter
Nu ser vi alla fram emot att Iä träffa våra vänner från Karlskrona i

mitten av maj månad. Det ska också bli roliS att fä visa

gillemecllemmarna ön i solen, BlidÖ, under träningshelgen i slutet av

maj. Vårterminens kommande scenframträdanden sker givetvis som

,rurligt i anslutning till midsommarhelgen . Vi hoppas också på att

vi fär delta vid nationaldagsfirandet på Eggey Gård. FÖr övrigt har

Dans och Musik, så smått, börjat planeringen flor tiden efter Kanada

resan. Vi har ett par framträdanden / projekt på gång och komrner så

snart vi vet något bestämt om detta meddela alla.

Tillbaka blick
fuet 2002 var ett av gillet mest dansintensiva år. Hojdpunkterna for
folkdansarna var givetvis framträdandena vid Stockholms slott,

Eggby Gård och Grand Hotel. Och på onsdagarna har dansarna haft

.o1igt till som vanligt levande musik. Tack alla musiker som glatt oss

under året och tack alla medlemmar och ännu inte nledlemmar som

glorde dansåret så trevligt.

Tänkvärt
Det rir -fiirst orn ttrott tir uktiv sot , t tot, kan niuta uv stuniler uv

inaktivitet.

Kenneth
(
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