
Manus till nästa Lubba Runt vill vi ha
senast måndagen den 4 oktober
2004. Utgivning blir den 11 oktober (i
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Lubba Runt
är medlernsbladet för

Spånga Folkdansgille
c/o Gunnel Petersson, Elsbyvägen 66, 162 70 Vällingby

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

Dansledare: Kenneth Olofsson 08-760 18 12

Beställning av dansuppvisningar och lekledning
hos KennethT60 18 12 eller på telefonsvararen 36 41 78.

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

Vårt program finns på Internet:
http: //wrvrv . tttab. corn/sfg

Lu66aRunt
9rl'r 2, 2004
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Vårterminens inomhusaktiviteter har just avslutats och
sommarens utomhusaktiviteter tar vid. Det är dags fiir
Lubba Runt nr 212004.

Danskvällarna med levande musik har varit välbesökta
likaså övri ga aktiviteter.

Nu är lbrberedelsema i full gång till midsommarfirandet
vid Spånga Kyrka den 25 juni.

Varm och skön sommar hoppas vi nu på så att vi kan
besöka utomhusdanserxa runt om i Stockholmstrakten,
bl.a. Skansen, Ulvsättra Loge och Skälby Gård.

Vi i Lubba Runt önskar en trevlig och innehållsrik
sommar.

Siw Torsten Erling Birgilta
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Dräkt och slöjd
Nu när vårterminens alla aktiviteter är avslutade, då

kommer det att finnas tid över. Så sitt inte sysslolös,
tänk då på vår julmarknad i november. Det behövs
mycket saker till vår ftirsäljning och till tombola och
lotterier. Du kan bidra med alla slags handarbeten. Sätt

i gång och sy, sticka, snickra m m. Hemslöjd kan vi
aldrig ffi fiir mycket av. Vi behöver också prylar till vår
loppmafl<nad, så trink på det när du sommarstädar i
skrymslen och wår. Allt kan säljas!

Vi har bokat fyra tisdagskvällar i höstprogrammet.
Kom till Tomteverkstad och tillverka tomtar, mjuka
djur m m. Alla är välkomna.

Gunnel, Kristina, Margareta och Kaisa 
_:,

Uthyrning av folkdräkter"
Välkommen till vem som helst av oss i dräktsektionen.
Följande regler och avgifter gäller
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månd 13 sept
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26 sept kl 18.00

kl r93a-21.
kl r9.30-2t.

19.30-21.30
19.30-21.30
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tisd 14 sept kl
tisd 28 sept kl
tisd L2 0kt kl

Lite Rgm ifiåg

Dråikt o. Slöjd. Lotteri-vinster

Danshelg

Triining Midsommar

Midsommarafton
Samling i Prästgården

Surströmmingskväll

Höstfest

Höstens terminsstarter

Kvartalsmöte

Dans o. Musik
Folkdans
Gammel-, Gilles-dans

Extra träning Kalhäll

Driikt och slöjd
Tomteverkstad

Sång
Tråining

Kostnad Medlem Ej medlem

Dansuppvisning och
lekledning i Gillets regi

Gratis Gratis

Privat bruk: 1 dygn

Helg fredag - söndag

250:-

375:-

500:-

750:-

Resor: Gillets regi, per vecka 100:- 500:-

Privat bruk, per vecka 500:- I 000:-

månd 13 sept kl 18.45-19.30
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Vårfest pa Bryggan

Med sinnet inställt på dans och iklädd för ändarnålet helt fel skor (måste hitta
dansskor med bättre markkänning) steg vi ut på liniBryggans festprydda lokal en

lördagskväll i mars.

I biljettkön, där festkommittdns Rune basade vackert blomsterprydd, nynnade jag
igenom sånggruppens tungvrickande repertoar och fick stöd i några strofer av

Torstens baryton(?) (
Alla... var inte där, men många var det! Att festkommittdn varit där hela veckan

forstod man av den välkornnande baren, de påskgula dukade borden och det
lockande bilj...buff6bordet.

Hasse Svedbergs trio spela«le smäktande för alla sång- och danssugna fore, und( :

och till dansen efter middagen. På borden låg en extrautgåva av Lubban...trodde
man, men som vid närmare granskning befanns vara ett sånghäfte att läggas till
världsarvet! Ont det inte riktigt hör hemma där, var planen att det ska återanvändas -

vid kommande fester. Ove J förmanade oss allvarligt att lämna kvar sånghäftet i

Iokalen, vilket vi som välanpassade festdeltagare giorde men ...åar Kenneth häftet

kvar i innerfickan?!?

Vårfesten förgylldes av Vällingby folkdansgilles inbjudna medlemmar som

naturligtvis var ytterst dansanta men även sjöng mycket och gärna. När orkestern

brast ut i italienska smörsångarreportuarens adelsmärke Vooolaaaaareeeee gick det

knappt att sitta still och tysta vär vi definitivt inte!

Ove J var kvällens "komfrarnåsäg" och förklarade pedagogiskt vilken sida vi skulle
sjunga från i sånghäftet och där fanns mycket trivsamt att botanisera i, vilket är

lovande for kommande fester. (Kenneth får väl läså över axeln på Eina!)

Kalle som snabbt sacllade om från servitör till prisutdelare hade många fina sak(' It
lämna alla dem som råkat köpa lotter med rätt fiirg och nummer. Där fanns fin
påskduk sydd och skänkt av Irene, Rune bidrog med vinställ för lådviner, där fanns

godisfyllda påskägg mm mm. När Kalle sedan inte kunde trolla fram fler priser

styrkte vi oss med mer sång, vin oclt varandra.

Sånggruppen under leclning av Eva A trädde in och bjbC de dinerande pa någ.u(
uruppföranden. För den som inte nremorerat texterna och saknade pannlampa kom
raj-raj väl till pass. Jag undrar ont "Vedöspisen" någonsin kommer att sitta som

gjuten? Men Gubben Noa tycker jag har landat rätt bra med sina odlingar. Oförtrutet
tränar vi vidare inför nästa konsert!

Trots all sång, musik och lottdragning lyckades vi peta i oss den mycket goda laxen

med härliga såser och sallad. Dessertens persika med melonglass gav en försmak av

somn-laren.

Men nu kunde dansbenet faktiskt inte vänta längre utan "fortare än en gris blinkar"
(Emil-travesti för den som undrar) röjdes golvet från möblemanget och det tråddes
vals, snoa, pariserpolka, tango och det hele. Demokratisk dans är något jag tillämpat
längre iin begreppet funnits och nu när det faktisl« iir legalt då...

Som det brukar glesnade leden framåt midnatt och då blev det önskedans diir
familje-vals och -hambo var populärt. Jag hoppas festkommittdn kunde slita sig
något från plikterna och delta i den allmänna muntrationen. Vi som enbart lät oss
serveras och roas sänder vårt varma TACK till kene, Ove, Rune, Siv, Anna-Greta
och Kalle för en upprepansvärd vårfest.

Sånggruppen i sångaftagen

Hasse Svedbergs trio Glada dansare

Text Maianne Osterlind, foto Erik Enfors
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I år kommer festen på Midsommarafton vid Spånga Kyrka att bli något alldeles extra
och vi räknar med många deltagare. Kom och ta med vänner och bekanta, och gärna

glada barn, som deltar i dansen kring Midsommarstången och i kämpalekarna. Kom
i god tid och klä stången med sköna blommor och bind en blomsterkrans att sätta på

ditt hår. Så har ser tidsschemat ut:
(,,

10.00 Allafunktionärer samlcts vid Prästgården och sritter i
gång med förbere delse rna.

14.00 Midsommarstången kläs med blommor.
14.30 Midsommarstången reses.

14.40 Dans kring Midsommarstången för stora som små.

15.00 Dansuppvisning av folkdanslaget.
15.30 Kämpalekar för barnen. Alla får pris!
16.00 Avslutning.

Kaffeseryering, tombola och chokladhjul.

I

i, '(

t(
il

(

Midsommarstången på plats sommaren 2002

En liten dansuppvisning i det mjuka gräset



Dansen på Skansen 2004
Från och med Midsommarafton den
25 juni till och med måndagen den
23 augusti finns det möjlighet att dansa
på Skansen.

Måndagar storbandsdans klockan 20-23.
Tisdagar blandad dans klockan 13-16 och20'23.
Onsdagar gammalt klockan 13-16 och 20-23'
Torsdagar tango klockan2O-23i iuli och polskor
klockan 20.30-23 i augusti,
Fredagar och lördagar modernt klockan 2O'24
(fredagar endast i iuli).

Känner du dig osäker på dina färdigheter itango eller polska finns möilighet
titl en kort introduktion en timme innan dansen böriar.

Blå måndag -
magiska
jazzkvällar
I sommarkvällens blå timme är deliazz
på Skansen. Vi är stolta över att kunna
presentera ännu en sommar med Arne
Domn6rus som värd för Blå måndag.
Tillsammans med sina namnkunniga
gäster bjuder han på iazz och blues av
högsta kvalitet från den somrigaste av
scener - Sollidenscenen på Skansen.

Måndag 5, 12, 19, 26 iuli och 2 augusti

klockan 19.30.
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s*ätfu Gfrrl
Vrtffig.d*s 30/4 kl 20-24 med
I-lasse Svedbergs rricl. Serverirrg.
Entre 50 kr
Midsommarafton 2516 kl ll klär vi
stångelr, kl l3 reser vi densarnma.
Ringdarrs, lekar, sel.vering oclr lotteri.
Fri errtre.

Skällr1, dansbana, tor sdagar kl lg-22
Servering i anncxcl
(vid regn dans i Skälby Cånl)
Entre 40 kr

2715 r\lles tri<_r

316 Märsra Dragspels_cille
l0/ö Slokhatlarna rued Janå
l7/6 Skiilby Speluranslag

12!8 Skälby Spelnranslag
l9l8 Märsta Dragspelsgille
26/8 Slokharrarna med Janå
219 AfTes trio

/

Ulvsdttra loee, Kallhtill
Tisdagar kl 19-22. Servering.
Enrrd 60 kr

C
I I /5 Henkes
l8/5 Jontez Band
25/5 Löpsjötorparn
l/6 Thorbjörns
8/6 Samzons
l516 Skarvarna
22/6 Gideons
29/6 Löpsjötorparn

*,i ,t

3/8 Jiges
l0/8 Henkes
l1/8 Thorbjörns
24/8 Samzons
31/8 Skarvarna
1/9 Gideons
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Med bil:
Kör E4, avfart trafikplats Järna' KÖr vänster
(ej mot Järna samhälle) mot Ytterjäma'
våq 57t219 mot NYkÖPing ca 2 km'

Aiagsväg vänster vid skyltar Rudolf Steinersemlnarte

krituinr.ät, Vida rkl iniken. Parkering vänster sida

Kutturhuset i fonden mot väster'

il

Seminarium i Henry Sjöbergs anda'

Den 20-21 mars hade vi ftirmånen att fä delta i ett seminarium

arrangerat av Samarbetsnämnden ft)r Folklig Dans' Temat var

folkdansutbildning i dag och i framtiden'

Dagarnainnehöll praktiska lektioner med reflektioner, ftir att ge en

bilä av de arbetssätt och tankar som präglar dagens folkdans

utbildning.
Erik sahiströms Institutet, Malungs Folkhögskola, Dansarutbild-

ningen i Falun, Danshögskolan, RFoD, Ungdomsringen och Sam-

arftsnämnden ftir Folkiig Dans representerades i tur och ordning

av Andreas Berchtold, Ami P, Magnus Samuelsson, Bert Persson,

Lars Farago, Magnus och Unni och sist men inte minst Mats

Nilsson och andra ej nämnda men ej glömda'

Vi fick prova skolärnas pedagogiska varianter i dansinstruktion.

För vfu del blev Ungdomsringens presentation det som kändes

mest bekant. Det var ioligt att se och höra hur dans- och musik-

utveckling, med forskning runt folklig dans, diskuteras och görs

mer tillgänglig ftir oss På golvet.

Diskussionär, möten oih seminarier i ämnet Henry Sjöberg anda

kommer enligt arrangörerna att fortsätta och de rekommenderade

att alla som är intresserade läser tidskriften med samma namn.

Spånga Folkdansgille har ffitt ett exemplar, som nu finns i vår

Gör gärna en söndagsutflykt till Järna

Söndagen den l6 maj kommer gillet att göra ett litet studie-

besök hos Antroposoferna i Järna' 25 medlemmar är redan

anmälda och kommer direkt från dansträningen i

iåå.t,a5". Du är välkommen även om du inte deltagit där'

Vi UOrlu, med lunch vid ca 12'45' På Caf6 Linnd kan du

t opu smOrgåsar och troligen en specialsallad' Därefter tär

vi en guidad visning på 1,5 timmar' Pris 70 kr per person'

Ingen forhandsanmälan behövs' Välkomrnen!

9t(lholn
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lokal.

Eina & Kenneth

S ur str ö mming sfe st A a a ah !
Återigen kan vi se frant etnot en doftande fest i sällskap

med strömming (sur), potatis (avlång) och gillekamrater

(glada). Prickaln lördagen den 4 september i almanackan'

r.i ro.tio, och anrnäldigtilt Brigitta och Bertil tel.760 65 84

eller Siw och E,rling 760 4195. Plats meddelas senare!
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efteRs nack
Välkornmen Ove!!
Jag itr mycket glad att som avgående ordforande, vid årsmötet 2004, fä
hälsa Ove Jansson välkommen sorn ny ordftirande lor Spånga
Folkdansgille.
Det kiinns bra att få överliimna klubban till dig med den
erfarenhet du har av arbete i Ungdomsringen och till en så
"prick" med så mycken dans & musik i kroppen.
Välkommen och LYCKA TILL Ove!!!
Önskar Kenneth.

Tack Kennethför de varmande orden.
Ove Jansson

Här kommer några ord från er nya ordftirande!!
Jag har dansat Gammel/Folkdans sen 1980-talet. Började med en

Gammeldanskurs på Skälby Gård. Då jag tyckte det var roligt, så tog
jag kontakt med Viksjö Dansgille och där dansade jag i 19 ar.

Efter några år blev jag tillfrågad om jag vi
for tidningen Distriktsbladet i Svenska Ungdomsringen Stockholnrf r

distrikts regi. Där satt jag i 17 är. Flar även suttit i styrclscn i Svcnska
Ungdomsringen Stockholms distri kt.
I Viksjö Dansgille har det blivit många rcsor, t.cx. IJSA och Nordlek 4
gånger, Tyskland, I{olland osv. osv. f.
Innan jag började i Spånga Folkdansgillc dansade jag några är f'
Kungsängens folkdansgi I le.
Det var.något om min dansbakgrund.
Ove Jansson.

KUNSKAP-GLÄDJE-OCH SÅ I,TTrc TANGO! !

(

(u.",tl
trevlig

'ville vara med i redakti

o


