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Manus till nasta Lutrl:a
den I oktober 2000.

Runt vill vi ha senast måndagen
Utgivning blir den 23 oktober.

Luhha Rumf
är medlemsblaclel. fdr

Spanga FoHkdamsgfi[],e
c/o Birgina Weiss, Stadingeplan l, 163 66 Spånga

Vi dansar på Spanga Folkan, Spångaviigen 353.
Där har vi telefonsvarare 08-36 41 18

Dansledare: Ketrneth Olofsson 08-760 i8 12

Bestdllning av dansuppvisningar och leklcdning
hos Kenneth 760 t8 l2 eller på teletbnsvararen 36 41 '78.

Redaktör för Lutrba Runt:
Birgitta l3rornan, 08-760 07 95, arb 08-28 68 05

Yårt program finns på Internet:
http : //www. tttab. con/sfg
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Av år 2000 iri*r vi riu 4 inånader hakom oss oclr
våreri står r liitrl hlomr.

firllets vårtr-:roglraiia ilvslutas nti r n"rap rmcn planering
ocI'r clanstr;lrrrng tiIi Mirjsonirnar. ilansgltid.1e i

Sipånga och rltt fiertal ancJra clarrsuppvrsnrilgrlr-
lirrtsåltcr.

Nu våntnr ut.cc{anstrilmor särsom'l [.Jlvsätna l,oge octi
liktllhy (iård på srn drursanta iruhlrli.

Vi r i-utrhaRr"ri'it önskar en treviig ocli lnnehåilsrik
sornlnar.

,!iw 'forsten Erlimg flirgittct
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L[te/kö?nrfiåq,
Tobo Bruk
Dansglädje Peo o. Åsa
Triining Midsommar
Midsommarafton
Samling i Priistgården
Höstfest
utftykt

Höstens terminsstarter
Kvartals- och
Fun}tionäirsmöten
Dröld o Slöjd
Julmartnads-arbeten

§sseldag, pepparkaksbak
Julmarknad frirberedel se

Julmarknad

Darc o Musik
Folkdans
Dansglädje Video
Dansglädje

Dansglädje uppvisning i
Spanga Gymnasium

Gammel- Gilles-dans

Exratriining Eggeby
Extratriining Eggeby
Eggeby gård
Spanga Kyrka
Sång
Triining
Ungdomsringens dag

lord-sond 13-14 maj
sönd 28 maj kl 10.00-15.00
8, 14, l9 junikl 19.30-21.30

fred 23 juni kl 10.00
lörd 28 okt kl 18.00
lörd 14 okt kl 10.00

sönd I okt kl 18.00

sönd 19 nov kl 18.00

tisd 17 okt kl 19.00

tisd 31 0kt kl 19.00
lörd 11 nov kl 10.00-14,00
lörd 25 nov kl 10.00
sönd 26 nov kl I1.00-17.00
öppet kl 13,00-16.00

månd 2 okt kl 19.30-21.30
torsd l7 augkl 19.30-21.30
tisd 29 aug kl 19.30-21.30

lörd 23 sept kl 15.00

sönd 24 sept kl 15.00

onsd2l sept kl 19.30-21.30

tisd 22aug kl 19.30-21.30
onsd23 aug kl 19.30-21.30
sönd 27 aug
sönd 29 okt

mand l9 0kr kl 18.45-19.30
lörd 27 maj
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Maträtter mm på I700-talsvis

På lunktronårsfeslen. sonr i år gick av stapeln på Slderunuseet. Iann
Björn en inbludan trll kurser rnorn 1700-talel arrangerade ar., en löre-
nrng sonr kallar sig Gustavs Skål Kursema var lorlagda till Jakobs-
bergs gård r Bred;ing Kursema behandlade dans. matlagning. driikter
och arkitektur" ailt med utgangspunkt tran I700-talet Från Spanga
Folkdansgtlle var vr I0 personer som passade på at1 llira llte mer om
den tid som var. allt med tanke på kommande akln,lteter inom Dans
Glädje proiektet

*- Marianne och 13.1örn §ellander ägnade en söndagslörruddag ät mat-'S 1a*n,nu tillsammans med l4 andra intresserade kockar.
Först en genomgång av vad och hur man åt lramforallt I de mer
r,älbeställda krelsama.
Vår handledare herättade att en "typisk" middag hestod av många
rät1er som dukades l'ram sanrtidigt, varefter de bjods runt av Uanare.
Före middagen serverades ofta snapsbord, snapsar i mtingd, men bara
20% alkoholslvrk4 ofta hemkryddade, srll och rågbröd.
Till maten drack man vin. utspätt med vatten, så dryckeskonsumtlonen
var stor men berusningseflekten liten. Matkonsumtionen var måttlig,
vandnngssägnen om hur man lii.mnade bordet, stoppade fingrama I

halsen for att fa plats med mer mat, kan på intet sätt belåggas i
lrtteratur eller forskling.
På 1700-talet åt man på porslin och använde kniv och gaffel. Många
lörmögna fumiljer beställde eget vapenprytt porslin från Ostrndiska
kompauriet

Nu var det dags a1t pröva på praktisk matlagning. Maname och B1öm
blev tiil delade rätten IViandelsmör
200 gr mandel skållas och stöts r mortel 6 leskedar OrangeblomvatterL
emulgeringsmedei som kan kopas I essens butiken på Wallingatan,
blandades med den stötta mandeln.
200 gr osaltat smör rörs "fluffigt" tillsammans med 200 gr florsocker.
Ailt blandades och rördes till en liinin smet. Detla serverades på kex trll
lörmiddagskallet GOTT säger Mananne
Ilfter kaft-el nya arbetsuppglfler. att tillaga en Gurkragofrt
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Skiva % gurka i 5 mm tjocka skivor. Blanda 2-3msk vitvinsvinäger och

% tsk salt och htiil detta över den skivade gurkan, lägg ett fat Över

blandningen och något tungt på fatet så att vätska presszls ut ur gur-

koma- Låt giima stå i ett par timmar, men kan tas ur pressen tidigare om
så behövs.
Koka 1,5 dl kottbuljong, I dl vitt vin och% - t tsk muskotblomma i c:a

l0 minuter.
Hall spadet av gurkoma och låt gurkoma koka med till dess att de tir
m1uka.

Vispa ihop I dl tjock grädde och 2 åiggulor, heill blandningen i
gurkgrytan och viirnr, KOKA ej, tills blandningen tjocknar.

Hela köket sjuder av aktivitet i varje vrå och triingsel vid spisen. Hög

och hrirlig stiimning diir a[a deltog i allt. Man kunde se pigoma i
hengardskoket framför sig.

Helt plötsligt var allt klart och följande lunch serverades:

Rotfruktsmos, Gurkragofft, Inlagd Lax, Boeuf å la Mode, Svampinioner,
Muskotriikor, Amulett, Chocoladcreme och sur Greddekräm. Till detta
serverades citronvatten.
Till slut fick vi Briinda Mandlar till ftirdkost. En mycket lyckad och god

formiddag.
Recept till detta har Kjellanders om någon iir intresserad.

På eftermiddagen studerade Mariarure 1700tals mode medan BjÖm

tragglade med att dansa menuett.

Sen bar det av mot hemmet och kvartalsmöte, en intressant dag tycker
Marianne och Björn Kjellander
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Feltyrcksnkse avslöjad 
(

Urstikta Astrid att ditt efternamn blev felskrivet i förra nutnret av

Lubba Runt. Vi vet forståss att du heter Astrid Söderman, precis

som det står i medlerasregistret. I vanliga fall brukar tidningarna
s§lla på feltrycksnisse, men i detta fall måste jag erkänna. Det var
barajag.
€rling
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lnternationell kultura{ton i Spånga Folkan.

Den 30 rnars kl. I8.00 inleddes ett kornrnande årligt
arrangelnang fÖr olika ifrternationella fÖreningar i

Spånga/Tensta.
Yvonne Ruwaida inledde kvällen med att halsa alla

välkornna och presenterade kvällens program och

initiativtagare.
Clownen Florencio Urbano trollade och sångaren

Stefan Ringborn sjong vackert f-Ör oss' En grupp

ungdomar spelade Iransk inspirerad musik och diir

dansade vi en Syrisk Hallay tillsarnrnans med delar

av publiken. Stärlningen och "temperaturen" i
salongen hojdes genom vår spontana dans.

En liten miss i tidsplaneringen gjorde att vi fick
vänta en dryg timme, men sedan var det var tur att

uppträda. Det blev en mycket uppskattad uppvisning

och den musik och de danser vi valt passade väl in

bland övriga tiarnträdallden. Vår rnusiker fÖr

kvällen var Alf "Pixtorpatn" Lundgren' Bra gjort av

oss! Vi blev på "stående tbt" inbjudna att delta vid

nästa ars kulturatlon, soln flÖrmodligen blir i Tensta

Träff. Efter oss dansade en Eritreansk

kvinnoclansgrllpp och Ganane Band spelade

Sornalisk rnusik.

irr§\t

Eina o Kennetlr
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Återupptaget samarbete

Vi har nystartat samarbetet med Syriska Föreningen i Stockholm,l
som nu ställer upp med tre par,lite ftirsiktigt skulle det vara så vi\
har inlett med tre stycken uppträdanden.

Det ftirsta den 7 mars i Tensta bibliotek där vi medverkade vid -
avtackningen av Karin Bäck som skulle byta arbetsplats. Då de(
hela var fcirsenat bö4ade vi med att fä mat. Det var flera intres-
santa rätter. Därefter dansade vi bland borden, fyra danser, det
blev trångt men trots det så {ick vi nästan alla att dansa med i en

Halay på slutet. Alla tyckte det var mycket trevligt.

Därefter åkte undertecknad direkt till avslutningen av vår rnysiga
kort-kurs i folkdanslgammeldans uppe i Spångafolkan.

Nästa uppträdande var den 25 mars på eftermiddagen, i Tensta
Träff ftir Socialdemokratiska Kvinnofiireningen i Västerort. Här
blev det lite stressigt eftersom vi pä morgonen var på ett mycket
trevligt studiebesök i Spånga kyrka, därefter tränade vi i lokalen en

timme innan vi hade uppvisningen. Syrierna var lite nervösa inf<ir
dansen men det ftirsvann när vi kom ut på golvet. Uppvisning"( 

,

gick utmärkt och publiken sjöng spontant med i vår sång och såg-
ut att trivas, vi belönades med varsin röd ros.

Till sist har vi också deltagit i firandet av Syriens självständighetsT
dag, den inftill oturligt nog på vår vårfest som vi var tvungna att\
lämna i fiörtid.

Vi var tre par som for iväg, ombytta frän sekelskifte till folkdräkt.
Vårt uppträdande uppskattades mycket och liksorn vårt första upp-
trädande frir kommunen förvånades man över att vi dansade till-

sammans i varandras danser. Detta sista uppträdande filmades
också ftir att vara med i Syrisk satelit-Tv vi hoppas att vi skall

f,unna fä en kopia av bandet för att se hur det tog sig ut. Efter att vi
( tt tittUuta till sekelskifteskläder avslutades kvällen med mat och
dans, trötta kom vi i säng vid tretiden efter en hiindelserik dag.

( rgareta Klintholm

Att dansa kadrilj är trevligt, men kanske inte

alltid så publikfriande. Vi i danssektionen vill gärna

medverka till att göra dansen rolig att både dansa och att titta
på och kanske i en snar framtid att ffi lära sig genom någon
"expert" som vi hyr/ lånar in!!
Här är lite tankar om hur det kan ha sett ut florr i tiden, när det
begav sig.
"Klipp ur Angläser och Kadriljer, Gästrikland"

Eina.

Livstycket bjöd på soppa i Tensta

Livstycket i Tensta har gjort den textila inredningen i Bjöm [.llveus

f rndonhem och inrett Röda Korsets nya lokaler vid Slussen. De viintar nu

\r en forfrågan från New York. Livstycket iir en förening för invandrar-
kvinnor med sfte att genom praktiskt arbete gemensamt med svenskor
liira sig svenska för att kunna slussas ut på arbetsmarknaden.

Torsdagen den27 april bjöds sex par dansare och Affe på en smakrik
soppa i deras lokal i Tensta. Efter forttiringen bjod vi på en dansupp-
visning som avslutades med en gemensa.m langdans runt i lokalen. Efter
oss, och till kaffet med chokladkaka underholls vi med Bellmansånger.

Birgitta & Torsten &,
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nÅorc BoNDMoRA AVSTYR KYRKonÅru

Fran våilunderrättad killa, Jane Hamilton, erfar Lubba Runt att kyrko-

rånaren Lasse Maja planerade att stjiila silvret i Spanga Kyrka. Den

bondmora som hyrde ut ett rum till Lasse Maj4 fattade mtsstankar,

och berättade att allt §rksilver var på reparation i Stockholm'

Lasse Maja fann då för gott att ltimna Spanga Kyrka i fred' Heder åt

denna kvinna-

Denna notis och mycket annat intressant fick vi liira oss lÖrdagen den

25 mars, då Kyrkvtirdama visade oss Spanga §rka. En kunnig och

påltist Jane Hamilton berättade om §rkans histori4 allt fran den

iorsta trzikyrkan till dagens (?) stenkyrka med ätten Bondes gravkor.

Under vandringen visades kyrksilvret, alta målningar och de pampiga

paradvapen som htinger i kyrkan. Typiskt att till minne av sin doda

hustru skiinker nlannen trll §rkan ett porträtt av sig sjtilv. De ni tjejer

Visningen avslutades med ett besök i tomet, och vtirkande lår efter

klartrandet i tomtrappan.

Jane Hamilton fick en runsten av Grllet som tack fÖr en trevlig

och intressant visning.

Arrangörema
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Syriska föreningen i Stockholm firar sin

Siälvständighetsdag lördagen den 1514.

I år blev vi inbjudna att göra en mindre uppvisning
för video/filminspelning av Syrisk Satelit-TV.
En fihngrupp ffån Syrien åker runt i världen och

dokumenterar utvandrade syriers vardag. Just denna

dag var de i Stockholm. Vi var tre par som deltog
med danser ur de program vi dansat tidigare
tillsarnrnans med Syrierna. Festen var välbesökl,
300- 400 personer var där. Dansprogrammet
uppskattades inte minst av filmteamet som berättade

att de aldrig sett något liknande, att svensk och

syrisk dans blandas på detta sätt.

Det är värdeftillt att vår gemensamma verksamhet

dokumenteras och att den även sprids internationellt.
Efter uppträdandet blev det gruppfotografering.
Sedan biods vi på syrisk mat och dans. Vi avslutade

kvällen ca 01.30, men som vi vet brukar deras fest

sluta långt sena.re.

Tack.för en lrevlig och minnesrik kvdll!

Vi som deltog
Eina, Kenneth, Björn, Marianne, Lars och

Margareta.

Ps. Tyvärr tick vi lämna vår egen trevliga vårfest

och vi tackar särskilt for den. Ds.

(

(
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l0 00 Samlrng vid l'}rästgärdcn

l4 00 Mrdsommarstången l<läs nred blonrrnor

l4 l0 Mrdsommarstängen reses

I 4.40 Dans kring nridsonrmarstängen

l s 0() l-olkdansuppr isning

15.10 Kämpalekar lirr barnen

l6 00 Avslutntng

Vårfest i morrnors och farfars stitr
se det var en annorlunda t'est! vår ständigt lilta kreativa

l.estk«rnrrnitte hade clenna gång inlrludtt oss att ktxtttrta t

sekelskrfleskläder. Mänga hade rotat i nrÖrka klädkarntllarcn

och väckte glada skratt redan vrd entrcn. Matcn blcv ocksii

en glad öveffaskning. L:n stor vårbuffö nrecl laickerheler sorn

vi i vanliga tall bara hittar på i:.dshacka oclr andra

stlarnbesirödcla krogar. l,ax. si1I inlaggningar, ktittbuI Iar. srnå

korvar- sallacler och läckra säser Vtnet stilenlrgt utbytt mot

(il och sn-ps på indrviduell flaska. l'ill kaftet serrare pii

kvällen serverades en läcker glasstår1a. sonr svalkade sotl en

vårnatt.

Som avbrott i allsången underhÖll sånggrr"rppen nred nägra

vrsor ur den numera rät1 stora repertoarcn. Sedan tog

Masens Tno vid och spelacle nrcd sådan entusiasm atl dct

inte gick att sitta strlla. Medan rnusikattterna vilacle sig en

stund passade L.ina och Kenneth på att lära oss en Anglais

lrån 1700-talct - ett elegant avbrott ikvällens tio oclr tiirr.

]-ack for en minnesvärd vårfesl!

.§itr oclr l){i rrg

tt
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P?|ls1ädje
i L000-ät'

En scenföresfållning med dans' sång

octr musiX från vikingatid till nutid

av Spånga Folkdansgille

Historiska håndelser och komiska krumsprång

ur Spångas rika kulturhistoria'

Medverkande: Spänga Folkdanslag' Syriska

;;;;i,r;;^ i stockhälm, spelmanslaset Trätakt' fvra

.v"x"iÅä.p.r och basfiol, Alf "Pixtorparn" Lundgren'

dragsPel.

Koreografi och scenografl
Asa & PeO Jacobsson
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Visas på SPånga GYmnasium
Lördagen den 23 september kl 15:99- 

^
å"n 

"O-naugen 
den 24 september kl 15'00

Fö re n i n g e n En h örn i n g e-n
Livet på medeltidän i vardag och fest' Lekar'.musikanter' gycklare'

§"*".i"g av medeltida mat, som fått hogsta betyg'

På skolgården vid Spånga Gymnastum
Lördag-23:e och söndag 24"ekl 12-17

Spånga HembYgdsqille
aiia". oin böcker om gamla sPånga

Djurvisning
Vilning av Spänga Gymnasiums exotiska

och inhemska djur'

Telefonsvarare 08-36 47 78 eller wvu'tttab-eernJsIe
X""rrttiå, Birgitta 08-760 65 84, Kenneth 08-760 1812
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r-[u karr utliisil. ser vt ll';lnr etlr0t ctt rrryc:kcl akirv ptl|i0<l llil.t iir

några nv dc vilitrgaslc hiilrilr:ls*rrra al1 arriecklr:r i illli'Iilll3cl\ill)

l\urtstr4liiditt den 2"J och 2'l sttJt(rmbcr

irir:nritirerl iiir virr "dnttslealei'" pl"r Siprilrga (-iylrtttasittttt l-riir crr rrri ig

rrpplevcisc fr,rr (}ss rrr:lr li)r rlcri {iir liolipnrtti:,svis s[()ra trtuhttl<r:rt.

l,oikdnnsiaEct iriil"lal lt(istl.riirrtnP-cn tiell ]7 artptlstr 
'l1sii 

trti vit'L-"o-

rei;etttion a, .la,rserrta l;ör r{ty lttt?r rrrl+, dtttt,sor, ntrtt iitttiir vill

gi')nr t,rr itrsrr!,r, lirtrr,t tlt,t.flt:rtl t?t4'illi{lt{,lcr llliilira I}lt-scktioriclt

iirc,i spr,iln,ng av flyglilatl rrc:h irtrr'sriltrrrng, av a['lltit:hor. Itgr'rlpil till

pii 5ipånga (iyrrrnasirLrnr rrrr:ri l'iirhcrctlelscnl;r, [rillettti)rs;illttilip,ert"

,ir;a pr,{rlrkrrri trll rirtta rrr rir ViitrJ clrg trll i,rssc Klirrtholril. l}l{ cliL"-r

till [,-irra och Kenncth $ot1t iltisvärar liir darrsfilresliiilrring.crr.

L/*r r:gcm.iulrmurhruud tltn 2{t tr(tt'('mhu'
Ilel ;jr crr lrarliti(]ri sonl vl giirna vill tipirrå{ihålla {)cll s0{li lrelyricr

mycl<ex liil vår ckunornr. sliijtl*sek{iriltcn har Ö[r['ict l"rlirrtcl'tltgsrrt('ric:

rlcrr 5 oklohel-rtr:lr arhclsaliori rlcn l!) lri<t(}helt' Krtru, lirttu lill
,ritiltl*rhorrlt,t yx\ Spiinttt lirlknn^ i)et llr" tiil* lrarll lrlhh tr{*n t.r';ktl:r

trivsatrr §)1-l1vat'o olfi g,rtil kitl'[c. [)rata gäma rttcd (irtltncl l)elet.s§ott'

,\;rrin5;c "lrulm«rlenatl tlm V dei:eMhcr

tj*ir'ä],: år gål dct allt ltä1trc. Ntt ai ','r lncilarranp.Öt.r;r iii]satlltmittls

rrred [ipfrrri4a I;ÖrclagaleliirErriug- i)cl Eer {)$s ctl slrirre ;ltrslv;li'- lilc!l

o,;:liså rntillrprlrt:trr illl piiverka rrplll;iggnrtl6lcil och rcstltilicl Vi

sorn.i(]trhadc pri {Org,c{ Iilr[fl gångt:rr ltacle e.lr ttlyr":lct:t s{ltrtttlt:ralttIr-r

daE och vl ser Fil.ffra r{l Ilcr trttlillctntiint"korrtt.tlct' inet1. irlattgrt trt

§pårr1r.r 
''[-org derr 9/ l2 oi:lr prata trtcr't l]j(irrr l(.lcllrrndi:r

t"ikin1tr«.fct;l ptt [:'g54et4' {iiird siinilageu drn ?7 utttr4rtsti

Alll; ariangerflr- su vlklrrg,afi:st ()clr vfir[ lirlitdarrsialt clella.r rircd cti

uptrtvisning,. Koln ocli ['cs{a soni crl vikirlg!

,5',nd!ru6u k.vrku den 29 rthkthu
I l(i1,.ririirs:r,i dcrrrra s(irrrllrg l,lri rri tr{lst}i- t,t:ll irtilirllrrtsl'ritlslllitrsl.

Kplrr tlll kyrfir;rn ttcLr [a tlrctl dlll vitttitcr tli:h licl<arrlal [)rrt iil tt.rirFt

l;åcle fiir arra.ngiirerrra Oclr Oss otl] d(ri l.rlrr lirilt I bänkitrtrit
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