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Höstterminen lider mot sitt slut och det är
dags ftir 1900-talets sista LubbaRunt.

Vzilbesökt Juhnarknad har vi haft med fina
handarbeten, hembakat bröd, serering,
loppmarknad, lotterier, danslekar och folk-
dansuppvisning.

Återstår avslutning på clanskvdllarna då
fiireningen bjuder på kaffe och kakor i pausen.

Uppesittarkväll iir det fred den 10 dec.och lörd
den Ll- dec. är det Julmarknad Spånga Torg.

F örberedelserna infiir Nyårsfesten i Spånga
Folkan är i futl gåne fiir att det skall bli ett
festligt, fo[digt och fir]lsatt Millenniumfirande.

Varterminen å,r 2000 börjar måndagen den
10 januari.

Vi i LubbaRuntgänget önskar

God. Jul och Gott Nytt Är

Siw Torsten Erlirug Birgitta
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fite tom ifrU
Uppesittarkvåill
Lokal Bryggan

Julmarknad Spånga Torg

rwÅrsrrsrEN
Spånga Folkan

Vårterminen 2OOO

Julgransplundring
Årsmöte
Kvartals- och
Funktionärsmöte
Funktionrirsutbildning
Driikt och slöjd
Planeringsmöte
KlädsOmnad

Sång
Sångträning
Sånglärare

Dans och musik
Planeringsmöte

Folkdans Dansglädje
Nybtirjarkurs
Dansglädje träning

" Peo och Asa
Gammel-Gilles-dans
Darnglädje

Vårfest
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fred

lörd

fred

sönd

sönd

10 dec

11 dec

31 dec

kt 19.00

k] 1t) 00
o,

16 jan

20 febr

kl 19.00-02.00

kl 14.00-16.00

kl 18.00

apr kl 18.00
mars kl 10.00-14.00

jan kl 19"00
febr kl 10.00-14.00
mars kl 19.00

sönd I
lörd lL

jan kl
febr kl

torsd 27
lörd 5
torsd 2

månd 10
torsd 3

c

torsd 1"3

torsd 10
månd 10
tisd 18
tisd 7
tisd 14
onsd 12
lörd 29
lörd 19

lörd 15

jan kl
febr kl
jan kl
jan kl
mars kl
mars kl
jan kl
jan k1
febr kl
apr kl

18.45-19.30
19.00-20.30

19.00
19.00
19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
10.00-15.00
10.00-15.00

1_8.00
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Julmurknilden på SPångu Torg
nu på lördag!
Som nya medarrangörer är vi glada åt en rekorduppslutning

i4 bor<l frän24 olrka deltagare. Vi s1älva har skrnklotteri'

hemslci.idsbod och varm-korv-fÖrsäljning. Kom gärna och

hjålp till I

08.00 Samling 1ör att sätta upp våra ständ'

10.00 Marknaden öPPnar

I 1.00 Dans kring granen

12 00 Luciatåg

13.30 Frågesport fiån scen

I 4.00 I-olkdansuppvisning
l4 30 Dans kring granen

15.00 Godisregn

t

(



*]*li llf*
&'?(c* r

5

Välkomstdrink, mat och barservering
Nattbuffe

Nyårsskål och storbilds-TV
Du behöver ilte missa TV-festen vid tolvslaget!

Champagneglas som minne

Videobio och aktivitetsrum flor barnen

Pris endast 500 kr. Barn under 12 år 250 kr

En nyarsnatt du aldrig glömmer

Anmäl dig snarast till
Mariann tel 08 - 36 99 19

ellerpå@
Antalet platser dr mycket begränsade och reserveras i den

ordning bestiillnugarna kommer in

Välkommen
Spånga F-olkdansgille

"§plnsa 50 4!'i §tockholp', den ll scptember 1999'

Att nran bestärnde sig för att fira Spångas inkorporering med

stockholm kom rätt så rerrt upp på "bord€t" och ändå §å lyckade§

man b,ra nred arrangemanget. Detta var nCIg första gången på hnge

som Spårryaborna fick nästan en hel dag att bekanta sig med sitt

gamla Spånga igen.

öhs§* ruippare utsegs till festganeral och hade bråda dagar rred att

"f*d' och förbereda arrangemanget.
spånga Folkdans Gille deltog med danzuppvisning s spånga Torg

o*h i-"*utOr uppsättningen i Spelet om Spånga D|et var skojigt att se

så nrånga ftån hemmapubliken som tittade S oss'

Teaterspetet blev också en qpeciell upplevelse dä vi tvingades att

improvisera på grund av s§enerul uppbygg"qd' ett lastbilsflak' Det

var roligt att-lära käma alla amatörskådespelarna Det var också

intresät att iakttaga rrpd den enviskt och emergi som Fransica von

Born styrde §pelet.Improvisationen var det genorngåerde temat,

man spelade 
"urunA*s 

roller fdr att snabbt kunna bytas ut om det

behövdes. Och det betrövdes. T.ex. vid p'remiären i §pånga uteblev

två huvudpersorpr och ersattes snabtt. En ny Grace Jones kom oclaå

in och gjorde stor succ6.

En trevlig dag fick vi nog alla

Eina.

C
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Nyärsfest
på Spanga Folkan

Dans och underhållning
till Hasse Svedbergs festband.

Mycket modernt, lite gammalt

Restaurang och cafd
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Drnskurs i BorlInge, Islingby, l-3 oktober 1999.

Fenrte och sista delen av dansledarutbildning genom Värmlåindska
Ungdomsringen
Denna gång förhdes kurssn i Borliinge,Ishngby. Arrangör var
Dalarne s Hembygdsring.
Vi dansade i Islingsby gamla skola som är Tuna Folkdanslags
träningslokal fva *ora danssalar, kök, kontor och väv/sysugq alltQ
på samma plan rned högt i tak, det skulle vi ha Som vanligt hade

man lyckats få tag på bra och entusiastisk dansinstruktör. Anna-
Iturin Skoglund från Ikrlstad som hade en kollega nred sig från

iriTtr#*m danser i sverige under 1000 tu i ett raskt tempo, blp']
en Angläs och en Fransäs från 1700-talet och en kadrili från 1800-

talet. Branle o*6 elika sfuig och friarlekar var också något vi fick
pröva på, bla. sångl€karna Ut rider Rodes, Vri dej om och se dej

orn, Före komrner eta och ota-

3etals danser som Palais Glide Palais Stroll och Lambet Walk blev

ett kärt igen kånnande för oss.

En stor del a, kurstiden bestod av instruktion om egen hållning i
dansen, sceniskt tsspel och kroppsträning.

I och nnd denna kursdel e vår da$ledsrutbildning avslutad (för
denna gäng).

Det samtade intryck* av alla kursdelar tu mycket bra. Vi hade nog

tur 6lt å dehaga i eu kurs dtu det inte varit så många dehagare, vilket
medförde att vi fick mycket tid för egen kontakt npd kursledarna O
och instrulaörema.

fle fem olika hrsdelarna har inneMllit:

Ot
Dansmetodik ochteknft
DanspedagoSik
Danshistorb
Ungdomsringskunskap
Klltder och dräktkuoskaP
Administration och plalrring

Musik teori
Röstr,fud
Kroppstriining
Olycksfallsvård
slöjd
Sång och lek

Eina o Kemneth
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Höstfesten 30 ohtaber. -T

Lördagen den 30/10 var det åter dags att ta sig till
"Bryg§an" i Blackeberg, det var Höstfest.

På väg clit undrade jag om det skulle bli lika trevligt
som på Vårfesten. Vi kom dit till L8-tiden och fick en
vzilkömstdrink i handen. Under tiden som vi väntade på
att alla 55 skulle komma var det ett glatt pratande
och skrattande och man kände sig mycket välkommen.
Det såldes lotter med fina keramikskålar som fiirsta
pris. Det fanns också tröstpriser bestående av god
choklad.

Kl. 19.00 var det dags att bli bordsplacerade. Det gick till
på ftiljande sätt. Curt J. tog hand om alla damer i en lång
dans runt lokalen. Samtidigt tog Kalle hand om herrarna i
långdans åt andra hallet. Till slut möttes vi i samma dörr-
hal, den herre eller dam man mötte deir blev ens bords-
kavaljer.

Temat {iir kvällen var ltalienskt. Det blev pasta med
skinksås, crabbfishsås, plus sallad, oliver och soltorkade
tomater därtill. Dryckerna bestod av Italienskt vin
eller ö1. Allt var mycket gott och fint giort,. Eft,er en del
allsång och sånguppträdande av Gillets SångkÖr började
vi röja ftir dansen.

Efl;ersom jag tillhör de "tjejer" som inte har egen kavaljer
med mig, så vill jag tacka alla som ståiller upp och ordnar
olika danser så att alla får dansa. Vi hann också få i oss

kaffe och en god kaka.

Tiden bara flyger iväg, den gör det när man har trevligt och
roligt. Jag kände mig lite "ftirkyld" ntir jag gick till festen'
Beslamde mig ftir att inte vara så låinge, men det glömde
jag snabbt.

Tack alla ft)r en trevlig och rolig Höstfest.

Siu Vidcn

P.S. Det var lika trevligt som på \rÅrfesten.

(
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Aktuellt från Dräkt och slöjd
Tack alla som gjorde julmarknaden till en bra dag. Gillet fick in e1^
bra slant till kassas. Vår julmarknad är väl etablerad i Spånga , så U '

många som besöker oss har varit där forut. Vi hade fätt in många

saker till forsäljningen av loppisprylar, hemslojd, bröd och kafeet.

Bröd var det störst åtgång på, så det kan vi ta emot ännu mer till
nästa gång O,

Julmarknad Spånga Torg den I1 december
Då skall vi ha en hemslöjds tombola med massor av vinster. Vi har

saker till den, men vi behöver hjälp med att sälja lotterna.

Dräktrådet
Några från sektionen var på en presentation av dräktrådet och där
fick vi veta foljande:

Dräktrådet i Stockholms län

I
x

Ii'ol kd rä ktsp resentation

f vill gärna ha in fler bidrag till
värt dräktspresentationsprogram.
Tackl

C''lkt 
och slöjd sektionen

Gunnel Petersson 760 39 55

Mrrgareta Klintholm 3671 57

Ånna-Crcta Dahl 38 81 49

Kristina Petersson 760 99 55,

I

Dräktrådet är ett samarbetsorgan på regional nivå med

esentanter for Länshemslöjdskonsulenterna, Stockholms
räns Hemslöj dsforbund, Stockholms läns Hemslöj dsforening,
Svenska Ungdomsringen for Bygdekultur, Stockholsdistriktet
samt Skansen.

dräktsrådets främsta uppgift ar
o att arbeta med dräkter inom det egna länet, både svenska

och från andra nationaliteter
r att inventera och dokumentera länets dråikter
. att verka for framtagning av mönster och material av hög

kvalitet
e att initiera utbildningar, konferenser och andra aktiviteter

där drakterna har en framträdande plats

Dräktrådet, bakgrund

Den statliga myndigheten Nämnden for Hemslöjdsfrågor
startade 1997 ett treårigt projekt som skulle vara ett nationellt
kunskaps- och informationscentrum med syfte att pröva och
utveckla formerna for det folkliga dräklarbetet i Sverige samt

skapa en mötesplats for det nordiska samarbetet.

Dräktrådet bildades och har i samarbete med Sveriges

Hembygdsforbund, Sveriges Hemslojdsforeningars
Riksförbund och Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur
arbetat med att registrera, dokumentera samt digitalisera
material och mönster som funnits att tillgå. Ett arbete som nu

efter de snart gångna tre åren mynnat ut i bl a bildandet av ett
dräktråd for de flesta av Sveriges Iän.

o
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lulmarknaden
Nu har gittet haft sin årliga iutmarknad i vår vanliga lokaler, För

vipen iång i ordningen v'et iag inte, itien den är helt klart väl

inarfutad.

Cnbdd att skiva några rader crn evenemanget lade rnan 
.

mai*e titlfotk, som i1de stora bärkassar med loppisprylar iakt
xhrneningaxkrängadomvidareförminstcetdubblapriset,
Åi art fains någonting annat i lokalen tror iag inte dom pde
mä*e tilt. Det nåste ialla fall vara väldig svårt att prisxitta
jaimta frker, så att man inte skänker bort dom, men heller inte

får allting kvar.

Att många mdlemmar är duktiga på att baka märktes väl av

,i oerdut rv skänkt hemfukat brM ft)rsvann på en timme'

Kaffeserveingen var som vantigt ett populärt inslag med gott

kaffe rch nemmrt bröd tilt ett mycket bra pris, Man kan undra

iu, iång, föreningar, som får så många olika handarbetade

saker nin Spånga-Gitlet får? Det finns många eldsiälar i
ir*ng*,'ni bidn, var och en på sitt säff' t-tder åt alla

dom!

Två lotterier med storstitade första vinster såtdes stut $ mindre

aiuiin*e. Tombolan hade xkså en strykande åtgång' 
^

Kanske man kunde våga sig på ett par billigate ingar ffff'
md lite mindre värdifuttaTinster? Fyra för tian eller Wå för

femman brukar van tät9ått. 250 kr för hundra totter är väl inte

så dumt om vinsterna är skänkta. 11ll exemgl Elsas och mina

vathänta för50k att tillve*a tomtar och dackor är tänkta som

småvinster i tomfuta och lotterier'

För övrigt undrar iag hur många iulmarknader, som biuder på

tråde iuTekar far'M-men xh folkdansuppvisning för dom äldre

helt gratis rch inomhus.

n\lune
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Besök på Nordiska Museet

Sista lördagen i november besökte vi i Dräkt- och
Slöjdsektionen samt några till, Nordiska Museet, for att ta reda
på lite om gamla tider.

Vi tittade på folkdräkter, möbler gamla fotografier m m. Man
kan tro att det snart skall vara giort atttitta,igenom det vi var
intresserade av men när vi tyckte att det var dags att gå hem, ja
då hade vi vandrat runt i tre timmar.

Vitog i alla fall med oss hem många idder om hur vi skulle
kunna gestalta olika tider, vilket vi så småningom skall forsöka
omsätta i klädtyper når vi fär ett mer bestämt program att arbeta
eller i vårt projekt.

Margareta

o
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,lz Visst tar man en risk

när man kliver uppä scen och sjungei!

Det är ju många domare i Publiken
Men det är värt nsken.

Sanningen är den att vi behöver publik'

Det är jittekul att sjunga for andra och dessutom så käms

det roligare att öva när ett framträdande väntar'

Det är åktiskt iikadant med dansen. Det har slagit rnig

rnånga gånger irur gäma vi tramträder' Var och en vill
uu.uh.d sä mycket som rnojligt och gärna stä längst

fram. Det kanske läter lcijligt men vi irar återkornmande

diskussioner om hur fi'amträdandena fördelas sä rättvist

som möjligt.

visst iir det anmärkningsvärt när de flesta är skräckslagna

infor att t ex tala inför en grupp mdnniskor'

NIen visst tar man en risk när man visar upp sig'

Alla toner foll ju inte pä rätt plats när vi sjöng pä

höstfesten. Vilken slutsats ska man dra?

Aldrig kliva upp pä scen igen. Nej, vilket nederlag'

Visstika vi vira självkntiska - men vi kommer igen'

Vi vill stå i rampljusetl (Liksom de flesta vill fast det tar

emot att erkänna ens for sig själv))'

Pä värfesten ska ni fä höra den här sängen

"Vänta inte med att sjunga då kan det hända sig att

du dör fiirrän du siungit en enda sång"

l'fl/q,
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KASSORENS DECEMBERRAPPORT

1999 lider snart mot sitt slut och ett nytt årtusende står för dörren'

Vi har nu en bra ekonomi. Det har gått bättre än planerat Ett par

stora utgifter vi dock kvar under detta år' nämligen höstens

lokalhyra, samt ersättning till instruktörer och musiker.

Nästa år kommer vi att få en hyreshÖjning på c:a 50 %' Vi kan

dock vara glada att spånga Folkan inte stängs, utan får vara kvar

tills vidare.

styrelsen fÖreslog därför att medlemsavgiften skall hÖjas till 400

kr/ medlem och detta antogs på kvartalsmÖtet 1999-11-28.

På kvartalsrnötet antogs även en preliminär budget för nästa år,

med ett planerat underskott på c:a 27 '000 kr !!!!

Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan 1995'

Medlemsavgiftenförår2000äralltså400kr/medlem.

Var bussiga och skriv namn på inbetalningskortet'

så att jag vet vem som betalat'

Medlemsavgiften ska vara betald till den

31 ianuari 2000'

om det är någon som tyvärr inte kan fortsätta som medlem i

Gillet, så vore det trevligt med ett vykort om detta. Vi slipper i så

fall att skicka ut Påminnelser'

En Trevlig Helg och ett Gott Nytt Ar Önskar

kassören Ove B.

C
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Ett Hjärligt Tack till Gillet
för alla blommor sorn jag fått

och Hjärtligt Tack till alla dern

som hört av sig till mig under

min sjukdom.

Siw Johansson

BTT STORT TACK
FÖR DEN FINA BLOMMAN JAG
FICK FRÅN GII,t,E'f PÅ MIN
60.ÅRSDAG. TACK OCKSÅ TILL
MEDLEMMAII SOM UPPVAI(TADE
MIG OCH GJORDE MIN FEST

TILL ETT ROLIGT MINNE.

HÄLSNINGAR

KALLE DAHL

Viilkommen K^urt och Sven Erik !
Kvartalsmötet hade glädjen att vä[ia in två nya medlemmar.

Kurt Gustafsson
Sven-Erik Ervenhag

Ni som dansat på tisdagarna kånner dom väl. Kurt och

Sven-Erik visade sitt engagemang i vårt Gille redah vid förra
julmarknaden på Spånga torg, medan dom fortfarande var

kursdeltagare. Nu är dom t)ryärr bortresta, så vi ses när

tisdags- och onsdagsdanserna startar i januan.

Nya regler för våra lokaler
Lokalkommitten, som har jobbat hårt under snart ett år for att

lösa vår lokalfråga, presenterade tre olika fcirslag vid

kvartalsmötet. Ett fast hyesbelopp som ger oss utÖkade

möjligheter att disponera lokalerna, nedskåirning av antalet

hyrda timmar eller byte av lokal. MÖtet beslot sig ftr det

forsta alternativet.
V i d forhandl ingar med Medborgarhusforeningen acceserade

de också detta forslag, som naturligtvis ger de stÖrsta

hyresintäkterna.

Dgssa reqler säller und
* Vi har alla kvällar måndag, tisdag och onsdag samt en

novemberhelg (för Julbasaren). Faststålls i programmet.
tVi disponerar lokalerna alla andra dagar, om de inte hyrs ut

till någon annan. Vi antecknar önskade tider på en

hokningslista som lokalkommittdn tar hand om.
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KVARTALSnTÖrrr söndagen clen 28 november

I 999 har varit ett intensivt år Fler dansare har varit igång på

mandagar. trsdagar" onsdagar och uppvisnittgar.
\1rdsommarfirandet och .lr-rlhasaren gick trarråt. rrrarknaden på

Spänga'l-org lovar gott. Ove tu' en ft)r tilltäliet nöjd kassör. Vi tu'

rnte ett av landets stora gillen r antal tnedlelnlrar räknat. trren otr vi
räknar andelen som lotrhar aktrvt rttäste r,i ligga i topp. Ett h-iartligt
tack tor den fina insatsen under äretl

l\1ötet diskuterade tre viktiga liågor int-ör det nya äret

l)unsgltidie i Spanga
[)et star klarl for oss alla att detta är det största dansproiekt vi
hittills givrt oss in på. Det kan ge oss nya danser och en

annorlunda för att rnte säga unik, repertoar i'ör uppvisningar. Det
är en tulT satsning för frarrtiden. sorn vi hoppas ska locka nya
rnedlemmar och ge oss f'ler engagelnaug. Scenprogramtnet
beräknas ha premiär den 23-24 september pä Spånga (iymnasium.

Ävex orn du inte vill uppträda på scenen. finns det viktiga och

roliga insatser för alla att göra. Mer otn det r -ianuari.

l/arlerminens progrum
Bifbgas rned denna tidning. Fratn med 2000-talets f-örsta

almanacka och notera t ex årsmötet2012. varprotnenad2513.
r'ärf-esten l5i4 och resa till Tobo Bruk den l3- l4l5.

l/ara lokuler
Spanga Folkan iir räddad ånninstone för eft är fiarnåt. men det

innebär en hård belastning på vår ekonomi. l{vrar stiger rned

50 o/ot.t. Genom en kornbination av höjd rnedlernsavgift och

ånnu mer arbete komrner vi andå att klara oss. /l ,skn klurc.r ar c{el

hade gamntal oc'h lrrg. sjöng Martin t,iung. Ett bra rnotto för oss
just nu.

Till sist från hela styrelscn
En God Jul och en God stärt pä Millenniet.

fi{iru
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