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Lubba Runt
är medlemsbladet for

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

Vi dansar på Spanga Folkan, Spangavåigen 353.
Där har vi telefonsvarare 08-36 41 78

Dansledare: Kenneth Olofsson 08-760 18 12

Beställning av dansuppvisningar och lekledning
hos Kenneth 760 18 12 eller på telefonsvararen 36 47 18.

Redaktör för Lubba Runt:
Birgitta Broman, 08-760 0l 95, arb 08-28 68 05

Vart program finns på Intemct:
http : //rvww . tttab. com/sfg

Lu66a Kunt
IW 1., 2002
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Vi går mot ljusare tider och våren ltärntar sig och det är clags
1ör årets första Lubbal{unt.

Danskvällarna nrecl levancle nrusik iir välbcsökta likaså
övriga aktiviteter.

Årsrnöte har vi haft rtred om- och nyval. Gillet avtackade
Erling Magnusson sorn varit ordförande i lem år och
välkomnade Kemeth Ololsson, sor.n valcles till ny ordlörande.

Vårfusten har vi lördagen den 13 april.

Till sist önskar vi i LubbaRunt en lortsatt trevlig vårtermin
och

En Glsd Påsk

Siw T'orsten Erlirtg Birgitltr
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Lite Rgm ifråg
Kvartalsmöte

Vårfest

Drrikt oclr slöjd
Lotterivinster

Gillet cleltar
Slottsbacken Stora Scenen
"Danser vid Igelbiicken"

Dans o. ilIusik
Gammel-, Gilles-dans, avslul.n. onsd 24 apr
Folkdans, avslutn. månd 6 maj

'frärting, midsonrntar I1,12,17,18 juni

Dansuppvisning tisd 16 apr
Spånga Församlingshus, årsmöte
Spånga-Tensta kulturkornrnittd

Ungdomsringens dag, Stockholnrs-
polskan, Stockholm T50 år lörd

26 nrars
23 apr
2l maj
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18.00 (
19.00

En dag för kulturen i Spånga-Tensto.
Debatt, samtal och upptrr)dantlen.

Vi deltog frir Spånga Folkdansgille i serninariet, fredagen
den 7 december 2001, Kulturkafeet Tensta Träff.
Huvudtematvar visionen om den lokala kulturen.
Medverkande var stadsdel sfrirval tni ngen, ftireningar och
enskilda kulturarbetare och kulturintresserade.
Lars-Göran Karlsson lektor vid umeå universitet talade
om:
"Kulturellt medborgarskap i praktiken,,.
Kulturmedborgarskape! betyder att man får',spela,, med
i den aktiva kulturen. Är man inte med i detta har man
oerhört svårt att utveclila sitt civilkurage. Den som inte
är med i kulturen halkar efter. 

1

Mycket bra och fina ord sades under dagen, och vi var
alla eniga om att kulturverksamhet växer underifrån. Bra
ledning gör också att kulturverksamheten kanariseras
ovanifrån.
Kulturverksamhet har dynamiska effekter... ... !

Bra exempel på kultursatsningar för Spånga _ Tensta
som gett uppmärksamhet utanför regionen är Livstyckets
verksamhet. De har lyckats med att ,u*å 50
nationaliteter med hjälp av konst och kultur.
Ett annat exempel som kan komma att ge genklang i och
utanför regionen är ungdomarnas nystartade proje[t med
cafö och bioverksamhet i Spånga Folkan.

Livstyckets grundare... .. kom med förslaget att Spånga _
Tensta i frarntiden ska marknadsföra kurturen i rägio"nen
under rubriken "Kultur och Design',.

Under dagen knöts säkert rmånga kontaher mellan
kulturintresserade. Vi, SFG, knrii kontakt med Alice
Bilfeldt vid Mångkulturella Resurs centrum, som även
representerar Turkisk folkdans, musik, krir och
trubadurer. vi hoppas aft det kan bri ert fiuktsamt
samarbete framöver.

Eina o Kenneth, Dans o Musik.
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Julmarknad Spånga Torg tlen 8 december

Enligt traditionen arrangerade Gillet och Företagarförenittgen

Julmarknaden på Spånga Torg.

Många Spångabor kom för att fa julstämtring, söka lyckan

i olika lotterier, dricka kaffe och inte ttrinst äta varmkorv.

Vädergudarna glörnde bort att det var julmarknad och

visade sig inte från sin bästa sida. Dagen avslutades med

uppvisning av våra folkclansare.

Birgitta B.

Siw M's fond-

Som Du kanske märkt har föreningen fått en ny

fond, "

C

Siw M's fond".
Få ,anOugen efter att Siw Magnusson och vi hade

firat hennel födelsedag på Spånga Folkan kom en

inbetalning till Gillet på 1000 kr'

irt"rro, iag trodde att inbetalningen fått fel adress,

sa iragaOä jäg Siw, om detta' Hon talade då om att

p"ngu"tnr, åoil ro, från hennes syster med

irri-tj"t på västkusten skulle tillfalla Gillet'

Hon vitte att Gillet skulle göra något trevligt för

p"ngurnr. För att pengarna inte skulle " försvinna"

vid Srsslutet, så fick det ett eget konto i

balansräkningen.
Vad gör vi med Pengarna ??

Ett stort tack till Siw och givarna'
Kassören
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Julfest i Enskede 20 januari

Redan till forra året fick vi erbjudande om
julgransplundring med Årsta församling av Eva
Torstensson, som jobbar på Handkraft. Tyvärr blev
det inte så, men hon kommer alltid med sin familj till
var julmarknad, så frågan ställdes åter. Den htir
gangen hade Årsta och Enskede ftirsamlingar julfest
tillsammans i Enskede församlingshus, ett stort
vackert tegelhus. Vi var l8 stycken från SFG som
kom ft)r att hjälpa till med dansen kring granen. Vi
blev väl mottagna med kaffe och bullar. Det var dans
kring granen vid två tillftillen. Björn och Marianne
höll i lekarna. Det gick så galant, rnånga dansande
barn och foräldrar. Ett gåing sångare på scenen
tillsammans med dragspelande Yngve och vi övriga
som hjtilptes åt att hålla ihop ringarna. Prästen utklädd
till tomte delade ut godispåsar. Som avslutning på
dansen kastade Kenneth ut julgranen. Det var väldigt
trevlig stiimning, vi fick mycket beröm och får stikert
komma tillbaks nästa ar

(

f 
Anna-Greta



Pite-palt

!91aage1den 26:c januari samlades c:a 20 fcirväntansfulla medlemmar på Bryggan
i Blackebcrg till vad som annonserats som 'paltkok".

Förviintningarna varierade bland deltagarna beroende på tidigare erfarenheter av
palt. Några, framfcirallt norrlirnningarna, hade något ljust i blicken medan sörlåin-
ningarna mer missänksamt undersökte de råa beståndsdelar som de sedan- i tillaoat
skick ftirviintades stoppa in i ansiktet. Misstiinksamheten blev inte mindre eftr.(- -
Kennet på åikta pitemål ftirklarat hur tillagningen skulle gå till.

Officiant ftir dagen var Björn som med sina eminenta insiher i paltarnas tillkomst
ftirdelade oss i arbetslag. vi skulle skala och mala potatis, skär; fläsk, blandu { t,
salta, rulla paltar, koka, möblera och duka.

Jobbet utfördes under glada tillrop och när paltarna efter en k upp timmes kokning
flot upp och kunde infängas for att placeras på serveringsfat, dävar det dags att{ta.

Till palt seryeras smör och lingonsylt och tillsammans utgör detta en mycket
delikat rätt. Deltagarna lät sig väl smaka och tidigare visid missunksamhet var
som bortblåst. Stiimningen vid bordet var hög (kanske lättölen?) och blev inte
sämre av den'Norrlandsvisa" som Björn presenterade.

Palt är gott men valdigt mättande och därfor njot vi ohejdat av en mycket god
fruktkompott som dessert.

Den alltid lika alerta danssektionen svarads for att "paltarna,,fick röra på sig. Först
introducerades en för oss helt ny ringlek, l:implig runt julgranen och därefter en nv
valsvariant som måndagsdansarna förmodrigen kommer att fä ta del av. (

"Paltdagen" avslutades mcd en kaffetår och allmänt rundsnack.

Ett stort tack till Björn och Marianne liksom till "lokalfixaren" Anna-Greta. (
För siikerhets skull foljer har nedan ett rccept, arpassat för 12 "paltaf'..

l,2kg råskalad potatis
3-400 g kokt potatis
6 dl kommjol
2 dl vetemjöl
3 tsk salt
400 gr rimmat fläsk i tärningar

Rulla till 12 sr paltar, fyll dem med fläsktärningar. Kokas c:a en timme i saltat
vatten. Ät och njut tillsammans med skirat smör och lingonsylt.

Inger och Henry skrev ochfotade.

Flåiskskiirare Erling övervakas av paltkontrollanGnbve. Nedan a Eina och Gerd



Från Funktionärskonferensen den 2 februari. Noterat av Siw & Erling

Varftir är vi med i ett folkdansgille?

Den frågan funderar vi inte så mycket på till vardags. Vi bara dansar, jobbar och
trivs. Men nu ställdes varje funktionär inför det personliga valet mellan tre motiv:
Personlig upplevelse, kulturarvets bevarande och social upplevelse. "Ställ dig
närmare den s§lt som du känner mest för och längre från den du känner mindre-
för", uppmanade Magnus. "Känns alla tre motiven lika viktiga ställer du dig i ( '

mitten". Niir alla hittat sin plats hade de flesta hamnat mellan social och personlig
upplevelse, med en liten dragning åt det senare, som vi tolkade som egen
utveckling och stimulans. Inte så många tyckte att kulturens bevarande var det allra
viktigaste. (Bilden nedan) f t

När vi sedan fick skriva lappar med valfria ord blev resultatet lite annorlunda.
(Bilden på nästa sida). Gemenskap visade sig fortfarande mycket viktigt, men
kulturen uttryckt som Tradition, Folkdräkt och Folkmusik fick många fler röster.
Vårt intresse för bygdekulturens dans, musik och dräkter är grunden, gemenskapen
ger glädjen, men utan personlig utveckling falnar nog intresset i längden.

I

l

Yem vill komma till oss?
För att utvecklas behöver gillet nya medlemmar. Men vilka kan vara intresserade
av vår verksamhet? Vi delade upp vår målgrupp i fyra delar. (Se schemat nedan)
Alla som vill dansa är naturligtvis lättast att nå. De redan danskunniga vill gärna
förkovra sig och träffa nya vänner. Nybörjarna söker efter ett roligt, enkelt sätt att
lära sig. Men vårt narrn, "Folkdansgille", låter kanske allvarligt och krävande för
dgn som främst söker glädje och personlig utveckling? Kan vi göra kortare
rd )rjarkurser med flera påbyggnadssteg? Kan vi ordna pröva-på-danser på
helgerna och locka barnfamiljerna med lekstuga för barnen. Brist på fria kvällar
och tid med barnen kan också vara hinder för de som inte vill dansa även om de
har kunskapen. Den sista gruppen, "apatiska", ka11 vi inte göra mycket åt. En dag

fske 
dom får den rätta viljan eller liir sig dansa av "misstag". Då får vi chansen.

I

)

Danskunskap

Kan Kan inte

viil EngaEerade Frustrerade

Vill inte Negativa Apatiska
Ambition
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Vad kan man inte göra av papperssnören!

ll

I

Blomsterprakt och
häxkonster

Man tager ett papperssnöre, som är hårt nlaskirttvinnat
och grundligt genornftirgat av en finsk snörmakare.
Klipper det i lämpliga bturnpar och tvinnar upp det ft)r
hand. Sen tar man ett nytt snöre i antlan liirg och gÖr

sammaledes. O s v. Därefter ber man Britt och Arne om

hjälp, {är en liten treskrivning, 1är flera goda råd och
mycket uppmuntran.

Så går det till när vi har kurs i pappersblomrnor. Mellan
våra, så småningom lite ötnma fingrar, växer det fiarn
krokus, tulpaner, näckrosor och andra evighetsblomster.
Inspirerad av den stundande påsken (eller kanske Harry
Potter) trollar vi också {iam några häftiga häxor.

På vära tre träffar lårde vi oss mycket, lrlen
rnöjligheterna är obegränsade. Det kan du se på
'Iorstens bilder av den lilla utställning av egna

skapelser, som Britt och Arne piggade upp oss rned.

Inte sen vi var barn har vi haft så roligt med snören.

Stort, glatt tack for initiativet till Britt, Arne oclt slöjd-
sektionen. Vi ser fiatn emot nya papperskonster!

S'iw & lirling
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I-ljärtligt tack Iör upp'aktrrirge. i sa,rba,cr ,recr
min högticlsdag.

llirgirtu l).

Funktionärsfest

Lördagen den 2 februari träffades vi i Spänga Folkarl
kl 10. Den första delen av dagen var avsedd till
funktionärsmöte. Lotta och Magnus från Sollentuna

folkdansgille var inbjudna for att hålla i fönniddagen.
Efter rundfrågning, där alla fick säga några ord om
varför de åir med i SFG och vad som är bra med gillet,
fortsatte utbyte av tankar och handlingar och vi fick
olika uppgifter att ha tankar kring. Vi avslutade med

nägra valda delar ur videofilmer med dansuppvisningar
och synpunkter på dem.

Senare på ettermiddagen träffades vi vid klockan på

Nybroplan. Hemligt mäl var planerat. Det visade sig att

vi skulle gå på Dramaten, inte till någon foreställning,
vilket är ovanligt, utan till visning. Vi mottogs av

Jeanette och Bengt, som är guider på Dramaten. Vi
delades upp i två grupper och borjade sedan en myckct
intressant vandring bakom kulisserna. Mycket av clct vi
fick se och höra var helt nytt åtrninstone ft)r mig. Niir

vi avslutat visningen lämnade vara guider oss pit

restaurang Pauli, dtir vi bjöds på en mycket god

middag, vin, kaffe och trevlig gemenskap. 'l'ack till
styrelsen för en intressaut och trevlig kväll.

€,tt ltjcirttigt tack
J it r u p prt« kt I ti t tget t p(t t rt i r L föcl el scr k g.

,§rrr', A/

Vi välkomnar sju nya metllemmar
som invaldes vid årsmötet den 24 februari

Sonja och Kurt Aronsson
Angela och Erik Enfors
Kenneth Hjelm
Anders Fljertstedt
Rigmor Wester«lahl

Kalle
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Sångövning med Monica Söderberg
Torsdagen den l4:e februari samrades Gillets visgrupp, ftir att tillsammans med

Y?i::,':r:::,^tTli :"-h,, 
r'u, n.1a vi s or E ft er 

"e, 
ili.d il ; upp varmning, då

f^tl111TTr sav varandra skån massae" pa ;kril.ä;ää;;il,;,.rrsr, trwt4

Il:lry:.:luJy..ri1l med när.man sjungår, började sköna toner strömma ur
I?:1::3r:J;,I,.'l:l-*_rigra"gamtä" litei, ocÅ Monicu !u, o., små tips,både vad gäller toner ochtext.

efteRs nack @
Årsmötet 2002
Mötet var som vanligt välbesökt. Valberedningens grundliga
frirberedelser och Björns lättsamma sätt att leda rnötet gjorde det
Iättsaurt och srnidigt.

Erling, ett riktigt styresleproffs, lärnnade styrelsen efter fem år som
mycket uppskattad och skicklig ordforande. Din tid som ordfcirande
genomsyrades av glädje, samarbete och utveckling. Tack ska Du ha
for dina jätteinsatser. vi, den nya styrelsen, lovar att jobba i samma
anda med det du så framgångsrikt påbörjat.
Tack ska Ni alla ha fcir det fortroende ni gett oss.

Nya mål
Många av de rnål vi satte upp för 2001 lyckades vi uppfylla med
råge, vilket framgår av utvärdering och verksamhetsberättelse. Till
kommande kvartalsmöte har varie sektion lovat att skriva ner nya
mål för detta år. Har Du nya idder och förslag prata då med oss i
styrelsen eller med någon i den sektion det närmast berör.

t5

Mitt undervår öyning.kom Ha.ry ström in med kaffe och builar som stadsders-nåimnden bjöd på. De hade en avsina sammankom.t". i spangu Forkan den härkvallen.

Alla ni i gillet som inte var med, ni missade en rorig kväil, men ftirtrösta ei,torsdagen den 7:de mars klockan l9 00 till zo.zo a1r, d.r;;;ining pranerad.Boka in den kvällen, kom och sjung eller lyssna efter egei b;h;;

Marianne och Biorn Kjellander

Nu är det Yäääär-
FEST

Lördagen den 13 april kl I8 ( Obs tiden)
samlas vi på Bryggan ( Ibsengatan 14, Blackeberg)

för att fira vårens ankomst.
Det blir välkomstdrink, mat, dryck och dans.

För musiken svarar Alf "pixtorparn" Lundgren
och "Sundbybergs Segovia" Nils Nlöllerfors.

Funktionärer
"Gamla" solrr nya funktionärer och funktionärer med nya
arbetsuppgifter hälsas välkomna till ett nytt och förhoppningsvis
händelserikt verksamhetsår.

Nya medlemmar
Årsrnötet hade den stora äran att välja in sju nya rnedlernmar. Vi
välkomnar Anders, Kenneth, Rigmor, Erik, Angela, Sonja och Kurt.
vid förra kvartalsmötet invaldes ove och lrene. De hälsas också
hjärtligt välkomna. Vi ska göra allt for att ni ska trivas med oss.

forts.

Anmäldig på listan i lokaten!
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Komlnandc cngagcnlang och al<tiviteter
Dansscktioncn inlirrnrcracrc vicl mötet om flera kommanclc
sce.Il'arntriiclarclcr. Dct törsta i F-örsamlingshuset den 16 april clii
spårrga- I-ersta k,lturkor,nrittd rrar årsnröte. vi kr-rnde också berätt,
onr dcn gläd.ia.clc rryhetcn att giilet skall delta vicl stockhotrr. (li,
750-års jubilcunr. Dct blir clcn 5 juni, nied ett program som clcipts till
"Danser vid Igclbiickcn". I)latsen är stora scencn vid slottsbacken,
Irörbercclclscrnii Itir rnidsommar uppvisningarna har påbör1ats. Till
höste, har vi lätt erbjucrande orn äti dansa-i wasarnuseer,'infe)i;
I00-tal r,atgiister. Flclgen cicn 3Ilg - 1/9 cla.sar. vi pa lenst.l
nrarknad. Dct fi.rs också praner på att starta e, Br-rggk,rs. ,r.rl.

Tillbaka blick
Årct 2001 var histclriskt sctt ctt av gillcts rtrcst clansintensiva år. l9
scenlramträdanclcn, g leklcchri,gar,3ll.amtråiclandeni kyrkor,
nypremiär av Dansgrädje, bygcrecranskurs, nybörjarkurs, lbstival i
Spånga l;-olkan. dansintensiva onsc'lagar allticl nråcl levande rnusik
och sist rnen inte minst vårt 25-års jubilcLrm. Vilket årl rack ska ni
alla ha lör ett rnyckct trcvligt zlrl!!

Mecl tanke på elicl(snacket viil jag tiil sisr gc Ilr c, tänkvärd frå

Varför iir clans sfr nyttig friskvård för l<ropp och s.jiil?

Svarct är förstfrss lzitt, tycker ni. I nästa Lurbba Itunt tänker- jag gc
mitt svarl

/Qnocth

ga.
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