
Manus till nästa Lubba Runt vill vi ha

senast måndagen den 22 novelnbet

2004. Utgivning blir den 29 noverlttttttr
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c/o Gunnel Petcrssotl, l:lsbyv;igcrt (r(r' l(r'l /o V;tllttt;"1'1'

Vi dansar på Spånga I'\rlh:trt' Spiirrgirviigt'rt '15'l

Där har vi tclclirtrsvaritrc Oli 'l(r'l/ /li

Dansledare: Kennctlt Ololssotl Olt 7(rO lli l')

Beställningavdansupllvisrringttrtltltlt'lilt.rllrittg
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Redaktiir liir Lubba lttrttt:
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Höstterminen har nu kommit igung och det är

dags for Lubba Runt nr 312004. Den 31 oktober
ställer vi om våra klockor till vintertid.

Kvartalsmöte har vi nyligen haft, där det redogjordes

ftir sommarens aktiviteter och planerades för
höstens program.

Extra träningar till kommande dansuppvisningar inftir
Julmarknaden och Kallhällblir det ett antal gånger

på tisdagar under hösten.

Höstfesten har vi lördagen den23 oktober.

Förberedelserna till Gillets egen Julmarknad
söndagen den2l november pägär for fullt.

Lördagen den 11 december är det Julmarknad på

Spånga Torg och där kommer Gillet att vara representerat

med bl.a. dansuppvisning, hemslöjd, varmkorv och

skinklotteri.

Vi i Lubba Runt önskar en fortsatt trevlig hösttermin I
sitr Torsrert Et'ling Birgitta ffi
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Som du vet består vår styrelse av foljande personer:

Ordforande Ove Jansson

Vice ordförande Erling Magnusson

Vem gör vad i stYrelsen?

Ove Bergqvist
Lars Klintholm
Rune Forsberg
Gunnel Petersson

Angela Enfors
Kenneth/Eina Olofsson

[örd
1örd

sönd

lörd

tisd
lörd
tisd
tisd
lor0

sör-rd

fred.

23
13

okt
nov kl

14 nov kl

ll dcc

okt kl
okt kl
nov kl
nov kl
nov kl

nov kl
Öppet kl

dec kl

Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Adjungerad

Ledamot

Suppl./Gunnel

I l.(x)

18.00

l2
l6
2

l6
20

21

10

{
oh

kl
kl
kl

19.00-21.00
r0.00-14.00
19.00-21.00
19.00-21.00
10.00-14.00

1 1.00- 17.00
1 3.00- 16.00

1 9.00-21.00

Ordforande har givetvis det övergripande ansvaret att leda

verksamheten och styrelsens arbete. Detaljarbetet är

uppdelat på styrelsemedlemmarna på foljande sätt:

Vice ordförande Ärsberättelse, Verksamhetsplan

UPPvaktningar

Kassör Ekonomi och budget
Adressändringar Ungdomsringen m fl
Medlemsförteckning, Funktionärsli sta

Sekreterare Dagordningar, styrelseprotokoll
Deltagarlistor måndag/ons dag

Nya medlemmar - VälkommenPärm.
"Kom ihåg" - Margareta K

Vår- och höstprogram

Posten
tisd
tisd
tisd
lör-sön
tisd

sönd

månd
onsd

19 okt
26 okt
23 nov
27-28 nov
9 nov

2l nov

19.30-21.30
t9.30-2r.30
19.30-21.30

Suppl./Angela FotoPärn1 arkiv

Du kan ta upp ett ärende med vem du vill i styrelsen och

lita på att det blir behandlat, men nu vet du den

snabbaste vägen. Välkommen med dina fiirslag!

6 dec
1 dec

Lite f;lm ifråg

Höstfest Bryggan
Utflykt, Plocka lingonris

Kvartals- och
Funktionärsmöte

Spånga Torg Julmarknad

Drtikt och slöid
Julmurknudsarbeten
Tomteverkstad Lokalen
Pepparkaksbak Bryggan
Div. julm.arb. Lokalen
Lingonristillv. Lokalen
Förberedelse Julmarknad

Julmarknad

Uppesittarkväll Bryggan

Dans o. Musik
Extra triining
KallhäI1

il

It

",onruoouisning

Julmarknad Lokalen

Avs lutnin g hö s tter mine n

Folkdans
Gammeldans

kl 19.30-21 .30



Efterlysning
Vi efterlyser ägarerVna till foljande upphittade ftiremiil:

1. Strumpor

2. StrumPeband

Återfrs mot beskrivning och ftirklaring'

Surs trö m m in gs ar ra n göre r na

Utflykt med lingonrisPlockning

Lördagen den 13 december är den rätta tidcn att plocka

fi"g"rrlit till de kransar vi skall sälja på var Julmarknad'

Förena nltta med hälsa (skogslull)-crch nöje (umgäs)'

i"",fi"g for avl?ird kl I l ' Medtag llka och sittunderlag'

Anmäl dig På listan i lokalcn!

VällingbY Folkdan sgille
gästade oss vid månclagsclansen.clcn 20 scptornbcr' Det

;i;; "" 
glad och välbesökt kväll' vi var minst ott

trrtloauf"rom dansade i en tät ring runt golvot' bina och

(enneth hade forberett ett roligt och otuväxlande

progr* med bl a RimPa, Gubbstöten.och
'fvtiiro**hambo. Det var nyheter for våra

Vällingbyvänner, men absolut inga svårigheter -.det

märktes att gästerna var vana dansare' I pausen bjöd

ir"rr. o"t Oie på kaffe och nybakad äppelkaka' let.var

"r, 
Uru Mrjan pa 

"tt 
utbyte, såm både vi och Vällingby

kan ffi stor glädje av i fortsättningen'

Erling

HÖSTFEST PÅ NNYGGAN
Kvällens tema svamp

I iirrluggt ,.[crr ].1/ l0 kl I t:00

Kir'ttulrI l ]0 kl l)tll' Ir(]'',1)ll
Anrnälan senast onsdagen den l4l10

Anrnrllan är bindande etter den l4l10

Julmarknad Spånga Torg
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lulmarknad! Julmarknatl! "Julmarknad! Julrnarknadt
x(. ae1.a1gs igen att tillverka och samla saker till Gillets Julmarknad som går av

r.rlii'ln söndagen den 2l november.

\':rd måste göras?

. Sy, sticka, slöjda i trä: Här kan du bidra med mycket hantverk till vårt

hemslöjdsbord och vinster till tombolan och lotterierna.

. Ilaka: Bullar, småkakor, sockerkakor, limpor, småfranska mm. Det behövs

rnassor av bröd. Hembakat bröd är lätt att sälja och mycket populärt.

. Samla prylar titl loppis: Husgeråd, kläder, leksaker, sportar-tiklar, böcker mm,

allt går att sälja

tt,rr du svårt att hitta på saker att tillverka. kom då till våra träffar och få id6er. Vi
rr,rllrrstisdagarna l2llO,2llloch l6lll kl 19-2lilokalenoch 16/10kll0-l4på
I 'r t t:,qott.

./rf;ffi 'r*
-.-J'_4iil;1,.r,-E4k
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Nu är det snart dags att anmäla sig till Julmarknaden på Spånga Torg.

Lördagen den 11 december går marknaden av stapeln.

Vi behöver medlemmar till
marknadsstånd, korvförsälj ning, framplockning och av städning.

Anmäl dig på de listor som sätts upp i danslokalen.

Hälsningar från ansvariga för gillets insatser på Spänga Torg



KULTURTNSLAGET IJNDER DANSHELGEN 15-16:e MAJ

Nrir ui dansatfar{igt dd tuntfi.ti[ på sönlagen arin-tadz en sprittnndt uyp.feoeke i

ylu4arna.lli skutk besö(a fu anioposofisfut. oerfuamfutemamed'I/idarfrlin'ifon s<'rrr

dzrunust Lönnn. Detförsta hus d*r;tut ail oar dzt sist 6yg8{nfr,å.n 1-990-tabt, nam'

[igen \'yufturftuset. Man ksmirli en enormfoajö ocfi {ångs! 6ortmed-utsikT öaer eru träd

g:å,[fan u cafe tiruru. Drir seroerades [uncfi.gjord p,å. ekgtogiskg. ocft Siodynnmisfrg

iåooior. Oe jtesta 6bo mritta och nu skytb oif,å rund-oandring medguidt rurut områdtL

CI

Kenneth såg en framtida dansuppvisning
på denna scenen framför sig

Me[an u aar futar i {u[turftuset tittodt d på :t-{örso[tn' 6rygd som en amfiteater med

fururtaggar ocftfönster, darfargernas sammailsölttting a[[a sym\o[iserade något.

Nu Bao zri oss ut ocfi fb(titto på atk byggnadtrna, t{är 'Eri(AsnlussetL itat dt f[esta.

.Sr fr r r fu ur tn me { ny u kg ftnj e r- o c ft my c fo 
' 
t p a-s t e t tf ä tg e r ä r ty p is fu f ör antt o p o s ofe 

"ryas
iruiani"g ti[[ futrsteru 6eiy[eke för fuikån. 'l/i tgrn rur ti[[ aattrlet ochfir(för(fnrat

ftur reningszterfu:t, som utmynrutr fuir fungeror. l)sttfitt rhuur som en åtta i en 
I ,.

njurformad dnmm ocft reru$ Benoffi 5 dammnr.

'lntroposofernts a[[a. aerfuamfuter ör deru 3:e största arbeupfatsen I Sölertöfie efur
:cania ocftgstra Z*ruca. Detfiruns sfot[or och dtt på.gil(fu[[oerfuamfut medutom'

Itrtsafrl:iaiteterför 6arn ocfiförtifdrar niir ai frgmförbi. t{andzktradgårdar, mejei, Sa[u
lstont, stenhuggei, 1iodynamiskggårdar är 6ara några e4empe[ på zterfuamfut. Erurw

r i{ltfurs atefie nud utsikg özter oattnat [igger ocfuå fuir.

'I/ilarftliniken är en rosa

6yggna[ som mycfot [ite

påminner om ett furtoeru-
tionz[[t sjuLflus i sinform.

'l)ificfrtyztörr inte gå in
oeJt titta, men a[ta rum rir
irure d{a me[ rt ac kgr förg -
sättning för att patitflterl
sLa tfi så. bra som *ajtWt
Manfår (onaentiontff

aårdsom fompfeturos med

antr o p o s of is kg natur fti fu -
medt[ ocft fumstruirtiga
urapier.

'/å.rguide aar en ztötdigt aostressad ?ersoru sorl
tyckg.dzs förnwdk ftunsfrg.p om en rtrirW som futnsk
ztait kte små.ftummig för en {e[ aa oss. Men fion

räade utfrågetecfuun.

Etl slort tack till
nr rnngörerna av detta
lntressanta besök.

Angela

Fönster där blå-lila stimulerar
tankearbetet

-I



Rekordartad midsommar
Midsommarveckan började på onsdagen den23juni med uppskattad dansuppvisnirrg

på hemmet Jungfrudansen i Solna. På torsdag var det Brommagården och Fristad sorrr

(,»

e,

fr

fr

r i gladde med vår uppvisning. Det blev där även tid att dansa med de äldre på
lrt'rtrmen.

Sii var det då fredag och midsommarafton. Förutom midsommarfirande på slutt-
r urAcr) nedanför prästgården vid Spånga kyrka (se nästa sida) dansade vi i Kista och
l{iir kslir och efter aktiviteterna vid prästgården avslutades dansandet på Josefinahem-
rrrr't r Illackeberg och på kvällen var det middag i prästgården.

Foto: Torsten
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Många åskådare skulle på Plats

Även de boende på Brommagården fick dansa
iRåcksta

"s,t

i Irristad
I,,t rnrt'llr Irresenterar oss och våra danser på Josefinahemmet Foto: Torsten



På ängen nedanför prästgården började förberedelsema tidigt på morgonen. Så små-
ningom kom många förväntansfulla barn och vuxna och började klä midsommar-
stången. Stången bars fram och restes med hjälp av många hjälpsamma midsommar-
firare. Nu hade mycket folk samlats så det blev väldigt många ringar i dansen kring
stå

.Johansson

Midsommarstången bärs tiam Foto: Tina Olsson

Skördedans. schottis, "Å flickan hon går i ringen ...", Midsommar hambo, TV-snoa
och Smygvals gick som en dans. Kämpalekarna uppskattades av barnen. eller va{
sägs om följande bidrag i gästboken i prästgården, lätt redigerade:

(

Foto: Tora C)lsson

Hcir i Spånga va der .iet kul på Spåtryu i
mirlsotnnrurfesten fa trivligen.för barn o sft

roligt. Tctck så nucket för'feste o tuck.lör
godiset ja ckså m,-c'ket.

7 rir Molununcd Ritttt llttrvvill

Det hcir året i va roLigt här i Spånga kvrka
clcl wtr tiivlingar tiLl ex. boLlkastnitxgen ocll
Iropp.;iicken och dartsen rurtt
n t i d.x t t tt trm rkr0 nsen.

)

)

t '1'r-'r isningefl böriade med skördedansen ...( -€{ER
Foto: Björn Johansson

| )( I svänger i kjolarna i "J-V snoa'



Surströmmingsskiva
Årets surströmmingspremiär firades hemma hos Marianne och BjÖrn Kjel-
lander lördagen den 4 september. Den inleddes med en klurig femkamp för
lekfulla lag. Den sura fisken avåts under glada former i det stora garaget.
Sångerna var utvalda bland vinnarna i Svenska Mästerskapen i snapsvise-
komposition. Vid kaffet drog hela sällskapet ut iträdgården i den ljumma
kvällen och bara njöt. Stort tack Marianne och Björn för ett förnämligt arratl
gemang!

Foto: B.iörn K.jellander

(

(

NElt.äEEKsAL
dnNsxrrt tirvrr .Å lr:51)ot)(

Förcnrålct för I'csten ... (gratisreklam)

(

Tensta Marknad
| ',ltcr sommaren var vi Iite dansrostiga, men efter några gångers träning var vi igång
rliclr. Första evenemanget efter sommaren var Tensta marknad.

I )orn danserna som tränades inför uppvisningen var Fröken Chick, Schottis från Idre,
Itunsätersvals, Å flickan hon går i ringen, Midsommarhambo, och den välkända
',n()an som dansades på Bosse Larssons tid. Uppvisningen avslutades med
l11 ^vängen.

l'r'nstä marknad är en träffpunkt för alla nationaliteter, det var mycket folk som hade
'.;rrrrlats för att handla och pröva olika maträtter från andra kulturer.

Yidpennan Ove J

Y-. -{lIl Gubbstöt

(

{

Torpsvängen



Dans i Spånga kyrka
År Spånga §rka äldst och finast i Stockholm, eller åir det månne Bromma kyrka.

Därom tvistas det understundom i Västerort. Men att det var finast i Spånga §rka
söndagen den26 september är odiskutabelt, då gudstjänst och dop flätades samman

med folkdans och musik i vacker förening.

Det kändes högtidligt att tåga altargången fram mellan fullsatta bänkrader till Trätakts

Kyrklåt av Arne Modeen. Alla hade läst programmet noga och jag tror att många

köksgolv har upptrampade stigar efter träningssteg i aftonlampans sken. Det hjälpte i

alla fall mig till att endast få en blackout. Resten gick som en dans tår jag nog på{ 
'

både i Smygvals och Schottis från Idre.

Dagens lilla huvudperson var Hanna Margareta som bars fram till dopet. Prästen Jan

Folks6n handlade helt i Jesu anda, när han lät barnen känna sig delaktiga och

överlämnade dopbeviset i Hannas lilla storasysters hand. Vi kan bara vara tacksa( r
att delaktigheten gick så bra som den giorde, när två små fyraåringar klängde pä

samma sida av dopfunten, för att se hur mycket vatten pappa hällde i. Men någon höll

en vakande hand!

Kennerh höll å sin sida ett vakande öga på alla dansare som steg fram i precis rätt

ordning. Kyrkobesökarna fick avnjuta Fröken Chick och Ransätersvals,

Gammelåttan, Francais och Kyrkpolska. Polska från Gagnef dansades stilla nedfÖr

kyrkgången för att sedan avslutas framme vid altarringen. Det var sååå fiiiint!

Spånga Folkdansgille utanför Spånga Kyrka före gudstjänsten Foto Erling Magnusson

(r

Niistan alla psalmer var kända och sångvänliga och "Trygga Rekan"... kändes helt
rlitt dagen till ära. Den ackompanjerades livligt av Hanna som rytmiskt dunkade
nlppen i §rkbänken medan de andra två små damerna polerade stengolvet med sina
linklänningar. Tillsammans är de tre säkert presumtiva folkdansare, vilken även Jan
l'irlks6n förmodade i sitt doptal.

tr yrkpolska Foto: Angela Enfors

I rll slut tågade vi ut i takt med Harpalåten och precis som förra året, verkade alla som
l;rrrrnade kyrkan glada att de valde just den här söndagen att uppleva kyrkorummet.

l( yrkkaffet i prästgården lockade många och kön till bröd och kakor var lång. Så lång
,rltf1 koppar och fat icke stod att få för senkomna gäster. Men brödlösa behövde vi
,,'r&,ti och inte heller rådlösa eftersom det fanns både sittplats och servetter. Vem
lx'lri)ver koffeinets stimulantia när det bjuds höstlig delikatess som äppelkaka med
rLrl( av kanel och en försmak av julen.

(
l'r ogrammet i kyrkan finns på nästa sida

Maianne Osterlind



Spånga folkdansgille framför:
Intåg: Musik: Skr.inklit lian B.lurake r. trad.

direkt diircl'te r

I)ans: Sntvgvals. ntusik till clitnscn: Vrls ll'an SLtnnrnij a'u Everl.

Tuuhe . tracl.

Dans: Schottis fritn lclrc. tttttsik till clansen: Schottis l'ritn Idrc.

upptecknrrcl av ingvar Norman. Slite r. triLd. (
lnellan Ganrmaltestantentlis text {.lch Episte ltext blir c'let:

§Iusik av spelntiitute n: K1'rklat ltv Arne l\lodec'n. tracl.

direkt d;irefler
I)ans: Polska trirn Gagnef. otttitrbetacl. nlttsikcn till dansen: (
iir upptecknad al' Johan Larsson.Cagncl och lngvar \ortt.tan.

Siitc'r.

etier trosbekänne lsen I elanscr

Dans: Friiken chick. polkl. dlLnsits till rlltrsiken: triecl srtrttnta

nanrn som derr spe lade s ar Viksta -l-asse. i 1897.

[)ans: Ransiitersvitls. t-nusik till ciansen: Svensk "\nnlts 
r als. trad

efter liirlirtclscorcl och ttirc kt rkitns lörLrÖn

Ilusik av spe Intiin: [-eul'staht'ltkspoIskan. trad.

direkt cliirelicr
Dans: Kadril-i- Gatrttrtttlntodig atta. Illttsik
nrnrn. uppt. 1903 ar Otto,'\nclcrssot.t, tl'tcl

Avslutning: 2 danse-r cfier rrilsigltclse n

till danscn: sanllli

Dans: Francais. ntr:sik till rlanscn:Skiillc'ko. trad.

Dans: Kvrkpolska. tnu'ik till clanscn: Kvrkpolska rtv kanttll'

Niisbom. Tierp. trad.

tlttåg till musik: [{arprtlrttcn. ganglal cl'te r CIaes Harpitrc

(

Lar:
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Ett hjärtligt
ftr uppvaktningen ^"u?:#l; r

tack
av min fodelsedag.

&eleedeststca, Eåls€a tålå gårfijtp!§,
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1" rlkmusikhuset i Stockholm
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AKTUELLT
Söndagar september till maj.
,..å) kl l8 ååtså*gir, dansinstruktion g;uqrameå-4iån§" Caleet öppnar

J kl l9 vissfuga, pqlr!&tluteitkctEq, Polskeakut 1Ör nybö{are'

J kl 20 fortsätter dansen så länge det finns någon som vill spela till dans.

Ur fu afle nd;:"a"ieii kommande veclior:
Srinclag l7 olit
Repetit ionskr.rrs i q 1 g-E! L{ ri* Elgq }. F4:ats; *'$' å;r' rr rri

l6-30 Vatl är eurl-tmi? Eu riirelsekonst tirr-r'tir tirl

Fr-edag 22 olit
20 0o-24.(X) Konsert och dans mecl Fea'-ii.]Ii!: 11{1i!!aj1iL'1"åXitl:!e8.4'"au1

Flera kurser - dags att anmäla sig:
Solclag de1 2-l olit särnalåtar: Spelkurs rnecl å,:rs11?a*;":.,r. Fåruts*r' Iil'ila'!

Sirnclag den Jl olit Nvbilr-iarkrtrs i {äqlså" 6';'";lv,rl. F§aåsea' ån e+t'?

Sirnrlag cien l-l nol Repetrtionskttrs i lit:li''ag*e11 Fii*ser å'll'rtl'i

Se också kursutbudet li-åu ir,l:i:1gi.ta'iä1iii- t es.

.#:1fu4 g:q11411:i,i.n (8 - 9 okt) F&atser' å,i-r.;an'! ocli {-i"+'.giiiiBgg1?. (27 - 28 nov)

Prenumerera! Du tär !r19d!!e!a!!1.9.. var.ie

nränad eller uär sidot'ua ti)ruvats

Gå mcd i listan Gå trr listan

Din elxrstaclress skriv e-postadress

Sänd



1q.i r':X

I

SKAPELSEBERATTELSEN

och Gud skaDade åsnan och

hela da<ren från sslrtPPqåno

lass på din rvqc. Du skal1
Du ska1l leva i 30 år. Och åsnan svarade: I{erre, att leva
öå i 30 år är allt för 1änge. Var snälI och 1åt mig bara
leva i 20 är. och så blev det.
Och Gud skapade hunden och sade: du skall vara hund, vaka

över människans bostad och vara hans bästa vän. Du skal1
äta människans matrester och leva i 25 år. Och Lunden svarade:
Herre, att leva som hund i 25 år är a1lt för 1änge- Var snäll
och låt mig bara leva i 10 år. Och så blev det-

sade: du ska1l vara åsna, arbeta
ti11 solnedqånq och bära tunqa
äta qräs och vara ointelliqent.

o,

enetgÖatans!
Ungefärlig energiförbrukni ng

under 30 minuter kcal

Och Gud skapade apan och sade: du skall svinga dig från
ti1l träd och verka vara idiot. Du skal1 vara rolig och

skal1 leva i 20 år. Och apan svarade: Herre, att leva i
som en clown är a1lt för länge-. Herre, var snä11 och ge

bara l0 år. Och så blev det.

träd
du

20 år
mi9

människa,
Du skaI1

skapel sen -
oeh
år är
sQm

ha och

Och tiII slut skapade Gud människan och sade: du är
den enda förnuftiga varelsen som vandrar på jorden-
använda din intelligens ti11 att ha herrerrä1deb. ö'rer
Du kommer att härska över jorden och leva i 20 år-
människan svarade: Herre, att vara människa i bara 20

a1lt för lite- Herre, var snäI1 och 9e mig de 10 år
åsnan inte ville ha, de 15 år som hunden inte vi1le
de 10 år som apan inte vi11e ha. Och så blev det-
Och Gud skapade människan att leva i 20 år som en människa,

sedan gifta sig och leva 10 år som en åsna, arbeta och bära

tunga bördor. Sedan få barn och leva som hund i 15 år,
vakta huset och äta resterna barnen 1ämnat i kylskåpet-
fill sist, på ålderns höst,1eva i0 år som en apa och aqera

som en idiot för att roa sina barribarn.

Sitta ien stol

Promenera i lugn tah
Dansa foxtrot

Spela tennis/badminton

Motionsgymnastik

Promenera raskt

Dansa gammeldans

Cykla

Simma

Åka skidor

Jogga/springa

1

125

135

180

200

220
240

300

350

37s
4so

LÄS MER i broschyren Vad hjälper motfetma? från SBU,finns på

apoteken. lnformation om motion finns också på wnrrau.infomedica.se.

Läs även på w\ /w.apoteketse (skriv in artikelnamnet i sökrutan):
"Bästa hälsoreceptet en långpromenad", "Kost och motion stoppar typ

2-dia betes",' H ä lsosam I ivsstil vikti gaste va pnet mot hjä rtsju kd om'i

Motionera digfill räft

MAN BöR GöRR av

med minstlika mycket

energisom man tarin md
maten. Bästa sättet att få

energibalans är att röra på

sig regelbundet Här ser

du några exempelpå hur

många kalorier (kcal) du gör

av med vid olika aktiviteter.

l?ink på att det är medelvär-

den.- energiförbrukningen

varierar med hur mycket du

väger och hur mycket inten-

sitet du lägger ner i rörelsen:

tl'- / t 4.. P
T 7 :a: 5't:' t-, qrlr (Jy e D;
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EFTERSNACK

Hej alla i Spanga Folkdansgille. Hoppas sommaren varit god. Själv var jag på

Blidö och snickrade en trappa, åkte till Göteborg och tittade på Ostindienfararen.

På hemvägen hälsade vi på hos Siv och Erling i Bohusliin. Det blev inte mycket

dans under sommaren så det ryckte i benen när man började jobba igen.

Iriiningama började något tidigare for några stycken som skulle vara med att dansa

på Tensta marknad. Det var skönt att vara igång igen. Bra väder, sol o varmt, och

en bra utford uppvisning. Triitakt spelade som vanligt suveränt. [ngen rast och

ingen ro.

Dags for nästa uppvisning Spånga Kyrka Finslipningen av progralnmet giordes

aug.n iruran i Sp*gu Klrka lördagen 2519 kl9-i2. Uppvisningen var på sÖndagen

ZOTg viahogmaisan. Samtidigt hölls dop for Margareta och Lasses barnbarn.

Det blev en mycket fin och bra uppvisning, med kyrkkaffe efteråt. Nu ser vi framåt

med nya tag, triiningarna inför Kalhallstlimman januan 2005. Programmet

kommlr att iroehållu blandning av nya och gamla danser. Eina o Kenneth, våra

duktiga dansledare, kommer att sätLa ihop programmet. Vi har ju även höstfesten

att se fram emot.

Tiden går fort ntir man har roligt, vi har också hunnit med ett kvarlalsmote' Erhng

berattade da lite om den kommande resan till Prag, som vi hoppas kommer att ffi

oss att änka framåt.

Ove Jansson
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