
Manus till nästa Lubba Runt vill vi ha
senast måndagen den24 november
2003. Utgivning blir den 1 december.

W

I-ubba Runt
är rnedlenrsbladet för

Spanga Folkdansgille
c/o Gumel Petersson, Elsbyvägen 65, 162 70 r/ällingby

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

Dansledare: Kenneth Olofsson 08-760 lB l2
Beståillning av dansuppvisningar och lekledning

hos Kenneth 760 l8 12 eller på telefonsvararen 36 4'l 18.
Redaktör för Lubba Runt:

Birgitta I3roman, 08-760 07 95, arb 08-28 68 05
Vårt program finns på lrrternct:

htq; : //rvww. tttab. com/sfg

tu66aWnt
${r 3, 2003



l'.ltt'r t'rr rrryt'lie t vnrnr oclr sk(irt souunar har hösten kornmit
rrrt't[ :ilor rrrstcli- Iirostttiiltr:r <lch kyla hitr rcdan infunnit sig.

l)c rrrrtllcrnnlirr sonl vitr tttcrl till (lanacla har mycket att
IrniilIir orrr :iirrr rrpplcvcIsct' oclt tlltttstrppvisningar.

Nrr lurr rr[*livilr'lcrrtir llri ltt:ttttttitlllittt kottttuit igång igen
oclr rlt'l lir rlrrlis liir Lttblrit l(tttrt ttr 3. [)cn 26 oktober
stlillcr vi ocksri orrt viira kkrckor till Vintertid.

Nrr piigiir' liirbcrcclclscnla till Julmarknaden som blir
s(irrtlrrgcrt dcn 23 november.

ll(istltst har vi lördagen den29 november.

.lrrlrrrarknaden på Spånga Torg blir den 13 december.

Vi i Lubha Runt önskar en fortsatt trevlig hösttermin.

Siw Torsten Erling Birgitla



lu6nn [no[ ya Syångn rorn

Lördagen den '13 december är det dags fÖr
julmarknaden På SPånga Torg.

För att genomföra detta evenemang behÖver vi

personer som kan engagera sig i

KoMörsäljning
Försäljning i skinklotteriet

U ppdukning av försäljningsstånd
Avdukning av försäljningsstånd :

Anmälan sker på listor i lokalen.
Tänk på att detta är ett av våra stora evenemang, så

full bemanning behÖvsl

sönd

lörd

lörd

lörd

16 nov kl 18.00

15 nov

29 nov

13 dec

4 nov kl
18 nov kl
22 nov kl

tisd
tisd
lörd

sönd

lörd
tisd

23 nov kl
Öppet kl

8 nov kl
11 nov kl

19.00
19.00
10.00

11.00-17.00
1 3.00- 16.00

10.00-12.00
19.30

Marknadsansvanga

Ilögnäasa mcd folkdana.

6pänga Kyrka aöndagcn
16 nov kl I 1.00

månd 1 dec

onsd 3 dec

Lite Rgm ifråg
Kvartals- och
Funktionärsmöte

Bilder från Canada

Höstfest Bryggan

Spånga Torg

Driikt och slöid
Julmarknadsurbeten
Lokalen

Förberedelse Julmarknad

Julmarknad

Dans o. Musik
Extra trtining
Spånga kyrka
Lokalen

Dansuppvisning
Spånga kyrka

Avs I utn in g h östte rmin en

Folkdans
Gammel-Gilles-dans dcn 16 novcnhcr kl 11



9v{IDSofl,{9Y{AX 2003

Midsommarfirandet börjar redan på torsdagen och det regnade. Därför kunde

uppvisnin§en på Brommagården lnte vara utomhus, utan vifick hålla till på

ett litet utrymme lnne. De 'tartl{"1a" danserna som Wsnoa, Snurrebock och

Tal§oxen g!ör si§ lnte rikti§t när man inte kan ta ut svängarna. vi fick
chokladdoppade jordsubbar innan det var dags att åka vidare till Fristad. Här

fanns det desto större ptats, en stor samlingssal med mycket publik. De var

entusiastlska och personalen var trots sin ungdom rikti§t med på noterna' Vi i

Gillet funderar allvarlist på att ta in på Fristad när vi blir gamla, fast det blir vi

ju aldri$. Men vi kunde då fortsätta att dansa pä hemmet!

Nästa dag, mldsommarafton, hängde regnet i luften och tunga moln §av inte

mycket fropp om förbättrin§. Viförberedde för traditionellt firande på ängen

bakom Präst§ården och sedan åkte dansarna iväg till Kista Träff först och

sedan Råckså sJukhus, där vi inte varit tidi§are. Det var inte förberett för vår

ankomst, så vl fick "röja" lite för att få plats för Trätakt och en dansyta

framför fly§eln. Men titl nästa år vet personalen hur vi vill ha det.

Tiltbaka iSpånga var det dags att klä den lövade midsommarstången med

blommor, bära den tillsin plats under musik och sedan resa den. Dans§lädjen

är det lnget fel på när de kära gamla danserna kommer igång. Kristina och

Eina leder och visar rörelserna till danserna. Vår uppvisning gick vä|, nåja

halvbra i det våta gräset. Barnens kämpalekar förkortades något på grund av

vädret, men vid en rundfrågning bland tombola-, chokladhJu!- och

serverlngssängen var de nöjda med kommersen.

Nu återstod bara Josephinahemmet, som är en liten extra pärla. Där tyckte en

farbror I publiken att vi skulle ta Träskodansen som extranummer. Men

Kenneth sa, att man måste vara20 år yn$re för att dansa den! vi hade

dansat Gubbstöten, Skånsk mazurka, Snurrebock, TV€noa och nägra danser

tilt redan. Gubben Noak Elör atltid succ6, speciellt med Lasse och Rune som

aktörer. Det bJöds på slllbuffrå i år också och på det här hemmet får man

nubbe till slllen. Det smakade härli$t efter dagens roli§a 'jobb". Men dagen

var lnte slut utan efterfest följde i Prästg!ården med mera mat och trevlig

samvaro.

Det var dans även på lördagen men där deltog! inte undertecknad.
Hjärtligt tack för en härlig och upplevelserik helg i Stockholm från

Ove och Kerstin i KarlskronaAn§ela



Blidöhel gen 23-25 maj 2003
Det var dags för terminens "examen" i dansträning inför vår Kanadaresa, helgen
23-25 maj. Blidö hade valts för detta evenemang och vi hade ett miljökollo i Sunda
helt för oss själva. Det låg vid vattnet längst in vid en tarm av Svartlögafiiirden.
Paviljongen där vi dansade hade stora fönster och en dörr, som kunde öppnas upp
mot vattnet. Något att minnas niir vi triinar i den något mörkare Spångafolkan-
lokalen!

Vid huvudbyggnaden välkomnade Kenneth och i backen ner mot vattnet växte mattor
av vitsippor

Helgen började med regn när vi samlades inalles 32 SFG:are och 4 TRÄTAKT:are
på fredagen, men vädret blev bara bättre. En buffd stod uppdukad och vi som kom
direkt från jobbet uppskattade siirskilt laxen och de olika salladerna. Vid kaffet som
följde hade vi musikaliska övningar till Trätakts accompagnemang. Klockan hann
bli över midnatt innan det var dags att hitta sin våningssiing och sova.

Lördagen grydde med betydligt vackrare väder iin gårdagen. Efter en särkande fru-
kost började träningen. Alla blocken övades och övades och övades, nyckel-harpa
och basfiol före lunch och kyrka-sekelskifte på eftermiddagen. Stegträning med
gungövning, , dvs Siw och Erling

"12:e okobef tränas

Trätak spelar
och Birgitta och
Torsten är
koncentrerade

dopp. Till middag hade man fått valja mellan fläsk- och laxfi16 och till det potatis-

$atäng respektive fiirskpotatis. Vi drack kaffe på maten i sällskapsrummet och mot
slutet av kvällen spelade Ove J på sin nyckelharpa tillsammans med Trätakt.

Efter frukost på söndagen rådde uppbrottssttimning. Vi skulle städa och plocka
ihop och sedan triina de danser, som behövdes. Helgen skulle avslutas med vår
medverkan i en friluftsgudstjiinst, och vi gick igenom dansprogrammet, som förstås
inte innehöll något annat än det vi fränat på. Vi hann även en sista måltid innan vi
lämnade Sunda i våra sekelskifteskläder vid halv ett-tiden.

Några förväntansfulla (damer mest) hade samlats utanför Kulturhuset Hav Lust till
friluftsgudstjänsten. Eftersom det var Mors dag uppehöll sig prästen kring temat
mödrar, och vi dansade Monas vals och Talgoxen under själva gudstjänsten. Sedan
som "postludiurn" följde Väster-bottenskadrilj, Kyrkpolska och TV-snoa, för dagen
omdöpt till Blidö-snoa. Efteråt bjöds vi på smörgås och kaffe.

Nu var helgens program slut och man kunde återvända till fastlandet med mycket

förstiirkta med några
från arbetslagen vi
var uppdelade i, ser-
verade lunch bestå-
ende avjättegoda
pajer. Köket var vant
vid stora kollogrup-
per och utrustat diir-
efter. För- och efter-
middagskaffe med

tilltugg smakade gott,
siirskilt på trappan
utanför Paviljongen i
eftermiddagssolen.
Några hann åka på
sommarloppis och
inhandla rekvisita till
Skobo-dansen och
Skarva, t ex två små
fickpluntor.

Nägra damer från förförra
sekelskiftet

Vi I ken spänstig Väste rbottenskad rilj med båda
föttema iluften!

Efter dansen kändes det skönt att sitta i bastun och bli så varm att det inbjöd till ett att smälta av allt vi liirt och upplevt. Angela



Canadaresan 26 september - 13 oktober
Initiativet till denna resa tog Anna-Greta Dahl och hennes kompis Birgitta i
Toronto redan våren 2002.8n sån resa är både tidskrävande och kostsam och ändå
blev det till slut 37 medlemmar som deltog och dessutom de 6 musikanterna i
Trätakt. Vilken enastående uppstiillning !

Våra dansledare Eina och Kenneth komponerade sex olika dansblock, som övades
in minutiöst från hösten 20f.2 till strax före avresan. Det var väl använda
träningstimmar och alla danser fick vi möjlighet att visa upp.

Danslaget från Toronto åir bara ett tjugotal personer, men mycket aktiva. De hade
ordnat med uppvisningar och workshops vid tio tillfiillen under den första veckan.
På Sisu Athletic Club, en finsk förening förstås, var det premiiir. Stor uppskattning
fick vårt medeltidsblock med danser från vikingatiden fram till 1200-talet.
Populiira blev också våra sekelskiftsdanser med bl a Skobodans, Boston- och

Mignon-vals, Handpolska, Gangsföra och hambopolketten Gubbstöt. Mest
applåder fick ändå Lifregementet till käpphäst, en "dans" komponerad av
koreografema Åsa & Peo Jacobsson. Något liknande hade aldrig tidigare skådats
väster om Atlanten.

Till söndagens utomhusgudstjänst vid Agricola Lutheran Church hade den svenska
församlingen bett oss delta. Spelmanslaget Trätakt spelade och dansarna visade
upp nio olika danser inlagda på lämpliga punkter i gudstjänstordningen. Diir ingick
Pellovalsen från Tornedalen, en Francais, 1700-tals kadriljer från Gästrikland,
Stigvals och Färnebopolska i en stillsam, nästan sakral koreografi.

Två pensionärshem, ett finskt och ett estniskt, besökte vi ett par dagar senare. Även
om det fanns en tydlig språkbarriZir visade det sig att dansen förmår att överbrygga
alla hinder. Elva olika danser hann vi med och framför allt Rimppa och Kickari,
med sitt finska ursprung, uppskattades livligt. En tacksammare publik får vi sällan.



I Black Creek Pioneer Village, ett levande museum som visar livet i en by vid

mitten av 1800-talet, gav vi-uppvisning för skolklasser från mellanstadiet. så snart

Trätakt spelade upp b-orjade bu*"o dansa på gräsmattan. vi visade våra

spektakuilira medeitids-"och sekelskiftsdanser och barnen blev speciellt förtjusta i

Spänstiga finska dansare

Tillsammans med det svenska och det finska folkdanslaget i Tor0nto lrade vi ett par

g"-"nru*r"u workshops. våra repertoarer-var i mångt och myckct liknlnde, men

äet fanns tydliga "dialJktala" skillnader och flera nyheter att utbyta" Vi l'ick

inspiration tillätt försöka öka dansutbytet med våra nordiska grannar ävcn på

hemmaplan.

,ikiogu*u. svärdsdans och käpphästryttarnas vilda galopp. Men allra roligast hade

Det sista danstillfiillet i Toronto (ovan) blev en mäktig och livlig upplevelse'

Tillsammans med Toronto Swedish Folkdancers gav vi en uppvisning mitt i stan,

<llir ett motionslopp arrangerades för att samla in pengar till förmån för kampen
ntot bröstcancer. 35.000 löpare/vandrare passerade förbi oss i en till synes aldrig
sinande ström. Många stannade till en stund, applåderade och hejade och

lrcrsonalen vid Astra Zeneca överräclte en svensk fTagga.

l'iir rrtom danserna i Toronto hann vi också med att vara turister i Ontario och
(.)rrr,'hcc. Vi åkte båt intill Niagarafallet, beundrade indianernas danser vid Kanata
lr,rliuoian Village, hejade på Toronto Maple Leaves, hisnade på toppen av Toronto
'l'r,1v1'1- (världens högsta), hyrde hela isbrytaren Alexander Henry, som nu är
r,;rnrlrarhem i Kingston, satt i 18O0-talsftingelse i Ottawa, nu lätt retuscherat till
r,;rrrtlrarhem, liirde oss hur man tillverkar lönnsirap och hur den smakar, skådade
virlrrr vid Tadoussac, tog linbanan upp i världens högsta lutande torn, som höjer sig
(iv(r' Montreal och dess olympiastadion frän t976.

Se det var en resa vi aldrig
glömmer! Inte heller glömmer vi
våra nya vänner i Toronto
Swedish Folkdancers och Arja-
Maria Lindfors, som var vår
outtröttliga guide hela tiden.

För Spånga Folkdansgille

Siw & Erling

lrokeser med fantastiska dräkter En tröttkörd dansledare tar igen sig

Käpphästryttare ti ll attack



Julmorknod 2003
ör det den 23 november kl 11.00 - t7 'OO'

- 
Försöljningen är öppen 13.00 - 16.00

Om ollo stöller upp och bidror med något, kommer årets julmorknod ott
bli något alldeles extra!

Du kon bidro med :

.Hondorbetentillhemslöjdsbordetochlotteriernq

. Hembokat bröd och kokor

. Hemkokt sylt och soft

' Julgodis

' LoPPisPrYlar (gärno leksoker)
. Böcker

Garner,stickor, virknålor och mönster f inns i lokolen. Ni som tycker det

ör roligore med trcislöjdsorbeten får görno göra det. Vi hoppos ott

mångo kon delta med försäljning och koffekokning på självo jul-

morknodsdogen.

l-ördogen den 22 november kl lo.oo plockor vi from ollt fill
julmorknoden i lokolen.

Julmorknodsorteten i vär lokol tisdogen den 2l oktober somt don 4

och 18 november kl 19.OO-

Brev till kolonien

Kära Birgitta och' Bertil!

Tack så hernskt mycket för den trevliga

surströmmingsskivan , sotn ni ordnade den

sfätte september i er koloniträdgård. Tänk

att det finns så många medlemtnar sotn

giltar surströmming, trots att alla inte är från

Norrland. /"!en att de ner tuktkänsliga

vågade komma berodde säkert deb på den

härtiga stämningen och deb på den luftiga

lokalen. En bra idd att sätta uPP Partytäken!
lnget går upp ernot att äta den kära, sura

fisken utornhus, bata man har tak över

huvudet.

Det var rotigt att träffa l"tonica och Gunnar

också, det var fu ett tag sedan-

Nu är det snart bara to månader kvar tills

surctrömmingen går l( igen!

Skål och tack!

Siw a Er(ing



\tt

SFG-tröjor

När vi i våras köpte in SFG-trojor, så gjorde vi ett
planerat överköp. Om någon medlem missade att

beställa tröjor, så finns det en chans nu.

Vit tenniströia med krage, kort ärm och logo.

Storlek M och L, tidigare inkÖP Pris 110 kr /st

Vit tenniströja med krage, kort ärm och logo,

Med mörk rand.
Storlek S, M, L. XL, vårens inkÖP

Mörkgrön tröja med krage, lång ärm och logo.

Avsedd för utomhusbruk.
Storlek S, M, L, XL, XXL, Pris 240 kr/st

Glöm inte att komma ihåg

HOSTFESTEN
på Bryggan, Ihsengatan 14' Blackeberg
' Loioagen den 29 november'

Anmäl dig På listan i lokalen!

Vid Gillets hÖsffesf den 29 november
kommer

Ove + Ove
att fira 130 år

med öPPet hus

Kl. 19.00, obs tiden,

Välkommen till BrYggan

Mörkgrön tröja, fleece med dragkedja, lång

ärm och logo. Avsedd fÖr utomhusbruk.
Storlek S, M, L, xL, xxl. Pris 510 kr/st

För visning/inköp kontakta Ingegerd K'

Har du ändrat adress!
För att du säkert skall få vår medlemstidning kom

ihåg att anmäla den nya adressen till
Airlitta Broman, Östervägen 39, 163 47 Spånga

Nya E-post-adresser:
Nedanstående har ändrade e-post-adresser

Pris 160 kr/st

mats@comhem.se

curt.joh@telia.com

Mats Bäckström

Curt Johansson

Kotta korten frän Kanada!

Lördagen den 15 november
samlas vi på Bryigan, lbsengatan 14' Blackeberg'

vi oårjar (l 1g, mää visst går äet bra att komma lite- 
r"nåt" också. Årun oJsom inte kunde vara med

på resan är välkommen till denna träff'

Skriv uPP dig På listan i lokalen!Siu Vid6n 1e/efon 5ooBrqtz("yit)



''.ft.Rs 
nack ffi@ffi

Backspegel. . , r

On Uliitl "Sidospegeln" sägcr rnig att dct är på sin plats att ärn cn gang

tacka idögivarcn Anå-Grcta äh hcla llcscscktioncn for ett gcdiget arbetc

med vår Canada .".o.- Allo öscr lovord och t1'cker att resan var trevlig och

innohällsrik, mcd nränga glada, roliga och minnesvärda upplcvelscr' Tack

Björn Bcgner lor att du dokunrcntcradc all dans ät oss'

Ett stort tack skickas också till suslnnc MÖrfclt, Scanworld lor hennes fina

plancring av rcsan.
'ieclan 

uän,lc, jag mig till 'roronto S*'cdish Folkdancers and Singers. tned

clacs, Raoul, §otu.iglL",ra och Llol'd i spetsen. Tack ska ni ha for Er stora

ocn fina gästfrihct. dct var roligt att mÖta cr och utbl'ta kulturclla tankar och

att iä visa vär dansutvccklinglhcmma i S§'cclerl. Vi vct att nt fick "nva

tankar,,och vi hoppas att ni i ndgot sammanhang kommer att anvärnda dessa i

cr dansutvcckling,'kanskc i k1,r[an. Ni gav oss många nya [ankar och idcer

om hur vårt gcmcnsantma dansarv ska forvaltas och utvccklas av oss.

Och Arja, 
"uilkcn bra lorplancring du haclc giort på nfats fir i Toronto'

,,Mama Mia,'. vilkcn fin guidning du gau oss undcr hcla vär tid "ovcr there"'

Dct var cn rcsa mcd insiag av strapatscr pä båtar och l?i,gclsc' sidospeglar,

irtro.t.y mcd Thc Lion K[g i IKEA-Iincn, vatar, lönnsirap, berg och djupa

dalar, åska, tvära inbromsnilga, och sist ntcn intc minst dans, god mat och

dryck.
"De va bä!" Tack ska du ha!

ochTrätakt,Stig,Tor,Hassc&UllaoclrKarl-Ijcnrik&Yvonltc.nisottt
väckte så stor bcundian i "musikvärlrlcn" Toronto och forgl-llde vära

uppvisningarmcdcrfinanrusik,tackskaniha,niärdcbästanrusikcrsonr
finns.
Ett stort Tack till Er alla som var med pä resan och glordc dcn till ett minne

for livct.
Dc du Ovc : "Kunskap, gläd.ic a sä litc tango!"

[Iöstterminen
Medlcmnrar och andra glada hälsas på n.vtt välkomna till höstterminen 2003'

Ohservera: Polsketrtining i novenrher och decemher utlldr'

För övriga titler, tittu i KOMIIIÅG listun'

Glöm "i, 
Spa'go K)'rko 16 noventber och vårt kvartulsntöte sunnto kvdll'

iutmrrinatlen 
"23 

n-ot'embcr och SpAngu 'l'org l3 decenthcr'

Kram, vi ses På dansgolvetl
Kcnncth & Eina


