
Manus till nästa Lubba Runt vill vi ha senast den
29 november 1999. Utgivning blir den 6 december

Lubba Runt
är medlemsbladet för

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

Vi dansar på Spånga Folkan, Spångavägen 353.

Där har vi telefonsvarare 08-36 47 78

Dansledare: Kenneth Olofsson 08-760 Lg 12

Beställning av dansuppvisningar och lekledning
hos Kenneth 760 tB 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
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Höstterminen är i full gång och efter en skön och rekordvarm
sommar fär vi nu vänja oss vid regn och §la och ställa om

våra klockor till vintertid.

Milleniumskiftet närmar sig och förberedelserna till Nyårsfesten
i Spånga Folkan jobbas det intensivt på. Det kommer att bli en

fest som går till historien.

Men innan dess har vi 19OO-talets sista Danskvallar, Sångruppen

på måndagar, Ilöstfest lörd. den 30 oktober och Julmarknad
sönd. den 21 november.

Vi i LubbaRunt önskar en fortsatt trevlig hösffermin.

Siw Torsten Erling Birgitta
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Kvartals- och
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Höstfest Bryggan
Spånga Torg
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Ao slutning höstterminen
Folkdans

Folkdanskurs

Gammel-,Gilles-dans

månd 6 dec

tisd 7 dec

onsd 8 dec

3

Vrill<ommen till
HOSTFESTEN

på Brygan

Lördagen den 30 oktober kl 18.00
Pris 120 kr

Vi dansar till Yngves

Festkommitten
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Spånga Folkun
60 år

Födelsedagsfest
Lördagen den 13 november kl ltt.(X)

Anteckna i almanackan
Se vidare anslas i lokalcn
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Aktuellt från Dräkt och slöjd

Julmarknad söndagen den 21 november kl 10.00-17.00
Julmarknaden öppen I 3.00-16.00
Hoppas ni ställer upp och hjälper oss att
göra julmarknaden till något alldeles extra i

år. Vi behöver prylar till loppmarknaden,
gärna leksaker. Sy, sticka, virka och bro-
dera så vi ffir mycket att sälja. Garner,
stickor, virknålar och mönster finns i logen. Ni som

tycker det är roligare med traslojdsarbeten ffir gärna göra

det. Vi vill också att ni bakar bullar, kakor, sockerkakor
och matbröd. Sylt, saft och inläggningar går ocksä bra att

sälja.

Julmarknadsarbeten i lokalen (logen) torsdagen den 2l
oktober kl. 19.00-21. 15

Pyssel på Bryggan i Blackeberg lördagen den 6

november kl. 10 00
Vi ska baka pepparkakor och jobba med annat pyssel

som vi kan sälja på julmarknaden. Då hoppas vi att
många kan ställa upp.

Nordiska museet lördagen den 27 november kl.13.00
Följ med oss till Nordiska
museet, där ska vi titta på
klader och miljoer som vi
kan använda i vårt
Dansglädjeprojekt.
Anmäl er på en lista
sektionen om ni vill
Kostnad c:a 50 kr.
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i lokalen eller kontakta någon i
Folja med senast den24 november
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Sekelskifteskläder.
lr det någon som är intresserad av att sy en

sekelskifteskjol från 1895, så ta kontak:t med någon i
sektionen.

Fo lkdräktspresentation.
Vi i driikt och slöjd har tiinkt göra ett
dräktpresentationsprogram. Dåirfor behöver
vi Er hjälp. Skriv ner några rader om Er
dräkt, var den kommer ifrån, hur den åir

framtagen och det kanske finns någon liten
historia om den. Vi vill ha Era bidrag så fort
som möjligt. Tack.

Uppesittarkväll fredagen den 10 december kI.19.00
Alla är välkomna till en uppesittarkväll på Bryggan i
Blackeberg, där ska vi julpyssla med något, dricka lite
glögg och varva ner efter höstterminens slit.

Dräkt och slöjd sektionen.
Gunnel Petersson tel. 760 39 55

Margareta Klintholm tel: 36 71 57 ( ,

Anna-Greta Dahl tel: 38 81 49
Kristina Petersson tel.760 99 55

Korrigera postnumret
till vår sekreterare
Birgitta Weiss
Stadingeplan I
163 66 Spånga
Tel 760 65 84. A70-541 30 75
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Ett Stort Tack

till Gillet

för " Krya-på-Dig " presenten.

Jag fick boken " Sprängaren "
av Liza Marklund.
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Ett stort tack till Gillet
och alla medlemmar

for uppvaktningen

60-års dag

Nu börjar livet, har jag hört

En dansare uti Spånga
slet skor i hambon den långa
Så när han vuxen blev
in F festen det skred
från gillet vänner rått många

TACK

Björn Kjellander
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Vilken Midsommar
) vid Spånga Kyrka!

Vi har varit rned i Gillet i snart 15 år- Ända har vi aldrig

tidigare deltagit i midsommarfirandet vid Spanga Kyrka.

Vår tradition har alltid varit att åka upp till .Iämtland och

medverka i festen på vår egen loge.

I år bestämde vi oss tidigt au bryta mÖnstret for att ffi
uppleva en Midsommar i stor skala.

Det btirjade dofta midsommar redan på onsdagmorgonen

den23,när det var björkhuggning tillsammans med den

förstärkta lokalkommitten. Det regnade !

På torsdagen gav vi en liten förhandsvisning av

folkdansprogrammet ftir de boende och personalen på

Brommagården. Vi hann precis avsluta dansen ute på

gräsmattan och buga för applåderna innan regnet kom.

Redan kl l0 på midsommarafton samlades vi alla 24 som

ville jobba på den stora ängen nolr om kyrkan. Stånden fÖr

katTeforsälining, chokladhjul och tombola kom snabbt på

plats. Kaffe, bröd och saft oraganiserades i prästgårdens kök.

Tävlingarna i säcklöpning, potatisstafett och boll i hink
förbereddes. Den nakna midsommarstången lades på sina

bockar. Här f-anns det rutin, allt flot snabbt men lugnt.

När folkdanslaget gav sig iväg på "uppvisningsturne" till
Kista och Akalla var det mesta klart. Bara ett var oklart:

skulle det kornma några festdeltagare? Oberättigad oro

skulle det visa sig.
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När det var dags att kla stången vid wätiden var hela ängen

fulld av folk. Vi t-örsökte gissa hur rnånga och bestämde oss

för ca 1.200 vuxna och barn. Publikrekord! Kön till
kaffeståndet var ständigt lika lång, ibland i dubbla led.
Chokladhjulet och tombolan snurrade och snurrade.

Dansen kring midsommarstången gick i tredubbla ringar och
det var hårligt att se alla åldrar och många nationaliteter
hand i hand. Midsommarfesten vid Spånga Kyrka har vuxit
till en stor, gränsöverskridande folkfest. ( r

Niir sedan arbetslaget på kvallen samlades i Prästgården fÖr

en avslutningstbst var alla överens. Vilken stimulerande och

rolig dagl Vi som var nybörjare fick verkligen uppleva en ( .,
midsommarfest i riktigt stor skala. Och när vi tittade ut

genom t'önstren på den ljusa sommarnatten regnade del Nän

clär uppe holl sitt paraply över oss denna midsommar och det

blev ett soligt minne fbr

Sjw & Erling
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Musik i sommarkvållen den 30 juni.

Program Spanga Folkdansgille

Den 30 juni pa lwallen skulle vi än en gang dansa i Spanga Klrka nu ett helt
program pa 45 minuter sammanstiillt av Kenneth och Eina med bara ett litet
inslag av andakt S slutet.

_-Det var sfiiruunde att se hur det skulle bli efter det fiu mottagande vi fick
( id hög$ässan sorn vi deltog i, i våras.

Den varma och fina hällen bidrog ull att det inle var så manga i kpkan men
de som var dår fick se en uppvisning som gickjättebra. Vi dansade till och
med stigvals ner i gången mot orgellåldaren och sedan upp igen det var lite

{ rurorlunda mot förra uppvisningen Avslutade gforde vi medvår fina' tiärncbopolska "Kyrkpolskan".

Efteråt drack alla katre i prästgarden dlir prästen srirskilt tackade oss, hon
lude aldrig tidigare varit med om folkdans i §rkar\ men uppskattiade det.

Margareta
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Bromsten 100 år, 25 sePember

Vi samlafu på torget där faktisls enhel del miinniskor redan fanns för
invigningen av firaodet" Mycket trevligt var det att Gudrun och Rolf kunde

vara med och tita. Det giorde nog as vi sfräclte upp o§s lite mer och såg

äxnu gladare ut än vanligr

Väderapporten sa eventuellt regrl men trot§ dethådevi fint väder hela
titu.

Kenneth hade ploclsat fram enny hanbo som inledning vi skulle dansapå
olika såt, vals och lite norrlädslrt, nrycket effelffullt.
S€dan följde es väl awligt fogram. De som stod lvar hela tiden fick se en

vål genomftrd utrvisning;
Det var lite oturfiir oss at det redan innanvi dansade var lite förs\iutning
i pogrammet si[ d$ fanns fler alfivitetff på amaf håll samtidigt.

Efter dansen samlades vi och drack kaffe uppe på Frista{ där det

serverades gratis kaffe med tfuta. Men jag tror inte att d€ hade räknat med

at det sl<rrlle kommn så många, åUninstone inte på en gång för tårtan tog
hela tid€n dut och vi fick vänta på att det sl$lle göras i ordning flera..
Diir fanns även en utstlllning med bilder från det gamla Bromsten och
någp gamla platserkulde man kärna igen, som gamlia stationshu§et,

brandstatioq slsolan och så vidare.
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Golvet räddade Spånga Folkan

Sorn du kanske sett i lokalpressen har det pågått en intensiv

kamp under våren och sommaren kring föreningarnas

sarnlingslokaler i Stockholm. Endast t-emton. sexton lokaler

i hela stan planeras att tä kommunalt bidrag under nästa är.

Spånga F'olkan fänns inte rned bland dem, när karnpen

bör1ade.

Nu kan vi gtädja oss åt att Spånga Folkan har flyttats upp

ovanlor nedläggningsstrecket. Det har lyckats tack vare en

massiv urppslutning fiån medlemmarna i de föreningar. som

iir beroende av Spänga Folkan, tiån vår stadsdelsnämnd och

inte minst från Medborgarhusföreningens ordfÖrande Lars

Linde som säger
- Vi är väldigt nöjda, för nu kan vi lobba vidare. Nu tär vi

titta närmare på pengarna i sammanhanget.

Vi vet nu att det kommunala bidraget kommer att minska

mycket kraftigt och den avgörande frågan är hur stora

hyreshöjningar vi och andra föreningar tål innan vi tvingas

flytta eller lägga ner verksamheten. Men hoppet lever trots

allt.

Enligt Stockholmstidningen 4110 var det den här gången

vårt speciella dansgolv i träningslokalen som till stor del

räddade Spånga Folkan. Vad kan vi nu göra tör att gå

vidare? Alla idder och t-örslag är välkomna till
lokalkommitten eller s§relsen.
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l-la'nt någen dans på nrålrdakvällen
då e dc sorglit
då e de soooorglit
Ha'nt någen dans pä nråndzrlivällen
då kar en lägg sej ner ä tvärdö.

Men, får vi komma te Spanga Folkan
då kan vi dansa natta lång.
Ja, får vi komma te Spänga Folkan
då kan vi dansa natta lang.
Men, ha'nt någen dans på måndakvällen
då kan en lägg sej ner å tvardö.

Få'nt ha nan kurs förrän på nyar
då en de sorglit
då en de soooorglit.
Få'nt ha nan kurs förriin på nyar
då kan en lagg sej ner å tveird<i.

Mer:, tänk i kväll far vi öva stegen
nu kan vi dansa natta lång.
.Ia, tåink i kväll far vi öva stegen
nu kan vi dansa nattalang.
Sen far vi festa hela helgen
så vi har inte ti å tvärdö.
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Nyärsfest
på Spanga Folkan

Dans och underhållning
tiil Hasse Svedbergs festband.
Mycket modernt, lite gammalt

Restaurang och cafe

Välkomstdrink, mat och barservering
Nafibuffä

Nyarsskål och storbilds-TV
Du behöver inte missa TV-festen vid toivsiaget!

Champagneglas som minne

Videobio och aktivitetsrum for barnen

Pris endast 500 kr. Barn under 12 år 250 kr

En nyårsnatt du uld.ig glömmer

Anmäl dig snarast till
Mariann tei 08 - 36 99 t9
eller på www.tftab.com/sfe

Antalet platser iir mycket begränsade och reserveras i den
ordning [ssrällningama kommer in-

Välkommen
Spanga Folkdansgille
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eFfierasnorck
KVARTALSVfÖfnf söndagen den 26 september

Det e mycke nu! Sedan forra medlemsrnötet i april har vi
gjort en gemensam dansresa till Tobo, genomfört
midsommarfirandet vid Spånga Kyrka, medverkat till en
folkdansgudstjånst i Spånga Kyrka och deltagit på Tensta
Marknad och i firandet av först Spånga 50 år och därefter
Bromsten 100 år.
Folkdansama har giort 10 uppvisningar"

Just nu är är vi inne i en uppladdnings- och träningsperiod,
som idrottarna säger. vi har flera roliga uppgifler frarnfbr oss

a Spånga Folkans 60 års-fest den t 3 november
a Var egen julmarknad den 2I november
a Julmarknad på Spånga T'org den I I clecember
a Nyårs/est på Spanga Folkan

Till de båda julmarknaderna behövs det hemslöjd. Kom till
PYSSELDAGEN PÅ BRYGGAN
lördagen den 6 november kt 10 - 14
Det är ett sant nöje och du gör en viktig insats fOr vårt Gille.

Välkommen Siv!
Siv Viden började dansa hos oss på nybörjarkursen som
avslutades i våras. Hon stållde upp på resan till Tobo, till
midsommar vid Spånga Kyrka och deltar nu i Dansglädje.
Mötet beviljade giirna hennes ansökan om medlernskap
Lägg till i din martikel

Siv Viden, Skogsbacken 14,
17271 Sundbyberg. Tel 29 80 88

frlhg

(

(


