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Manus till nästa Lubba Runt vill vi ha senast måndagen
den B oktober 2OO1. Utgivning blir den 22 oktober.

Lubba Runt
är medlemsbladet för
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Spanga Folkdansgille
c/o Birgitta Weiss, Stadingeplan l, 163 66 Spånga

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

Dansledare: Kenneth Olofsson 08-760 18 12

Bestiillning av dansuppvisningar och lekledning
hos Kenneth 760 18 12 eller på relefonsvararen 36 47 18.

Redaktör för Lubba Runt:
Birgitta Broman, 08-760 07 95, arb 08-28 68 05

Vart program finns på Internet:
http: //www. tttab. com/sfg

Lu66a Kunt
IW 2, 2001/
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() ( Sköna maj välkomrnen sjbng vi för nägradagar sedan
vid valborgsmässoeldar och vårterminen sjunger nu på
sista versen.

Jubileurnsfesten Spånga Folktlansgiile 2S år pä
Spånga Folkan den 2l april blev en höjdare med
siktet inställt på 5O-årsfirande.

Nu planeras det för Midsomrnarfirandet vid Spånga
kyrka med tillhörande dansuppvisningar.

Sommaren väntar vi på med förhoppningsvis varmt
och vackerl väder så att vi kan njuta av gammeldans_
orkestrarna som spelar runt om i Stockholmstrakten,
bl.a. på Skansen, Ulvsättra Loge och vid Skälby Gård.

Vi i LubbaRunt önskar en trevlig och inneliållsrik
sommar.
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Siw Torsten Erling Birgitta
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Jubileumsfesten
Lördagen den 21 april

Gillets 25-årsfirande blev en minnesvärd fest som varade i
över 12 timmar och gav liv åt hela Spånga Folkan.

Det började redan kl l2 när portarna slogs upp för Öppet
Hus. Vår danssektion bjöd Spångaborna på en gatiskurs i
gammeldans, gilledanser och gamla ringlekar. I pauserna

bjöd Medborgarhusföreningen på kaffe och hembakt bröd.
Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille visade en
fotoutställning från gamla Spånga. De som ville, och det var
flera hundra, kunde svara på åtta frågor i Spångakunskap.
De tre pristagarna fick vackra ljusstakar som skänkts av
Björn Begner AB.

Efter några tinrmars omkladnings- och fcirberedelsepaus
började kl 19 den storajubileumsfesten. Utöver gillets
medlemmar kunde vi välkomna ett 40-ta1 speciellt inbjudna.
Vänner som ständigt backar upp oss i vår verksamhet,
tidigare styrelsemedlemmar, representanter för den "gamla"
ungdomssektionen. Återseendets glädi e var stor.
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Det böriade nted välkomstdrink och samling i stora salen till
tonerna av Hasse Svedbergs Jubileumsband, som svarade fÖr

en medryckande musik hela dagen och kvällen. Efter

välkornsttal och instruktion i toner av vår sånggrupp tågade

vi ner till vår danslokal, f'ör kvällen fÖrvandlad till
restaurang. Festkornmitten hade arrangerat ett festliE dukat

bufföbord och en generös bar. Tal och tacktal, allsång och

sånggrupp och spontana inhopp avlÖste varandra. FÖrst efter

nio kunde middagen avslutas med kaffe och tårta i stora

salen.

Kvällens nostalgiska hrijdpunkt blev en scenfÖreställning där

några "frivilIiga" ur folkdanslaget skildrade handelser från

gillets utlandsresor, Det väckte många muntra minnen och

itort jubel och framtidsvisionen av gillets 5Oårsjubileurn på

"hemmet" var en träffande avslutning'

Sen blev det dans och åter dans. Det är nästan ornÖjligl att

sitta still när Hasse Svedberg och hans trio kommer loss.

När det blev dags att lägga hÖger Över vänster var alla trÖtta

men nöjda med att vi lyckats gÖra 25-årsjubileet till en

tydlig milstolpe i gillets historia

Dansglädje i 1000 är under 2 är,
Så har vi då kämpat oss igenom alla dansglädjeföreställningarna. Torsdagen

den22 mars 2001 bestod publiken av unga elever vid Spångas skolor, på

kvällen deras lärare och på lördagen den 24 mars var det öppen föreställ-

ning med inbjudna speciellt från invandrarföreningarna i Spånga-Tensta.

Några bilder från föreställningarna visas på de följande sidorna. De två åren

rned fötb"."delser och dans-teaterföreställningar har varit mycket inspire-

rande och lärorika.

Spånga Folkdansgille
Spånga Gymnasium
22 och 24 mars 2001

e i 1000 år

Sminkning

Påklädning och städning



Nerthes-dansen
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Kyrkbygge Svärdsdans

Picking up sticks



ätterskor och Lasse-Maja

Ryttare

Hambopolkett

Gustafs skål Grönlingen (nedan) I
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I'lrngo-maran
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Trätakt och Pixtorparn
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(till vänster) Greve Bondes gravkor vid
Spånga Kyrka

Foto: Henry mJl
Sammanställning och utskrift: Torsten

Nu leken slutar hiir ...
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Kurs i tillverkning av pappersblommor.

Torsdagen den 5 aprir 200r startade dräkt/slöjd-sektionen
en kurs for tillverkning av pappersblommor.
Ledare for kursen var Britt och Arne som kom laddade med
papperssnören i olika färger, pinnar och klister m.m.
Första kvällen holl vi till på "Bryggan" och dertagarantalet
var c:a l0 st.
Första steget var att tilrverka en krokus. var och en fick en
bruksanvisning och materiaret betarades tilr sjärvkostnads-
pfls.
Efter forsta lektionen hade alla lyckats tillverka en godkänd
krokus.
Lektion nummer 2 och3 var i spånga-forkan och då vai det
dax for mer avanserade blommoi ,o,n tulpaner, påskliljor m.m.
För Britt och Arne brev det ganska svettigt for aila.opäa" o.t
ville ha hjalp.
Ove, Ragnar och Hassarna hjalpte till att öppna papperssnörena
och såg till att kursdeltagarna fick kaffe måcl Aopp. 

'

Alla tyckte att det varit roligt och trivsamt och sämtriga deltagare
var överens om att det vore kur med en fortsättningskurs tilr hosten.

Hjärtligt tack Britt och Arne.

Ingegerd
Kursdeltagare.
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Gammeldansen
på Skansen

Tisdagen den l2juni kl 13-16 &.20-23
Blandad dans till Cavalkad

Torsdagen den I4 junikl l3-16 &20-23
Gammaldans till Slagsta Gille

Tisdagen den l9 juni kl l3-16 &,20-23
Blandad dans till Digtunas

Torsdagen den 2l junikl l3-16 &20-23
Blandad dans till Kultisarna

Fredagen den 22juni kl20-23
Gammaldans till Grindsäters spelmän

Lördagen den 23 juni kl 20-23
Gammaldans till Grindsäters spelmän

Tisrlagen den 26 juni kl l3-16 &.20-23
Blandad dans till Gideons

Torsdagen den 28 junikl l3-16 &20-23
Gammaldans till Stefansson & Nordin

Tisdagen den 3 juli kl l3-16 &20-23
Blandad dans till Simons

Torsdagen den 5 juli kl l3-16 &20-23
Gammaldans till Gamla polare
med Ludgo-Pelle

Tisdagen den l0juli kl l3-16 &.20-23
Blandad dans till Tommys

Torsdagen den l2juli kl l3-16 &.20-23
Gammaldans till Lillstickans

Tisdagen den lTjuli kl l3-16 &.20-23
Blandad dans till Martinez

Torsdagen den l9 julikl l3-16 &20-23
Gammaldans till Leif Billyz

Lördagen den 2l juli kl20-24
Modern dans tillZlips

Torsdagen den 26juli kl l3-16 &.20-23
Gammaldans till Westlings spelmän

Torsdagen den 2 augusti kl 13-16 &20-23
Gammaldans. Orkester ännu ej klar.

Tisdagen den 7 augusti kl l3-16 &20-23
Blandad dans till Micke Ahlgrens

Torsdagen den 9 augusti kl l3-16 &20-23
Gammaldans till Sigtuna spelmän

Tisdagen den 14 augustikl 13-16 &20-23
Blandad dans till Juniors

Torsdagen den 16 augusti kl 13-16 &.20-23
Gammaldans till Stockholms spelmanslag

Tisdagen den 2l augustikl 13-16 &.ZO-2))
Blandad dans till Nils Thores

Torsdagen den 23 augusti kl l3-16 & 20-
Gammaldans till Mac Olssons

Tlsdagen den 3l juli kl 13-16 &.20-23 O
Blandad dans till Thor-Görans

Ulvsättra Loge, Kalhäll

Kl lg-22lnträdc 40:- Servcring

8/5 Kvartersgänget
l)/) I orDjoms
2215 Mac Olsson
2915 NilsAnders
516 Jontes
l2l6 1,öpsjötorParn's
l9l6 Skarvarna
2616 Mac Olsson

DATUM
31 maj
7 juni
14 luni

23

o Skälby gård
ioä§öÄGsonus PA DANsBANAN MELLAN 1e-22

MUSTK
H"r." Svedbergs 9 augusti Hasse Svedbergs

Slokhattarna 16 augusti Slokhattarna

im"u Svedbergs 23 augusti Hasse Svedbergs

IYlidsommar
r- vid Epanga "Kyrka

10.00 Samling vid Prästgården f«lr fÖrberedelser

14.00 Midsommarstången kläs med blommor

14.30 Midsommarstången reses

14.40 Dans kring Midsommarstången

I 5.00 Dansuppvisning av folkdanslaget

15.30 Kämpalekar för barnen

16.00 Avslutning

Sommardans på

3l l7 Skarvarna
718 Kvartersgänget
l4l8 1'orbjörns
2l18 Skarvarna
2818 NilsAndcrs
419 Gideons
l119 Löpsjötorparn's

Servering i annexet. Dans inomhus vid regn



eFfeRsnack
Kyartalsmötet söndagen tlen 22 april2O0l

Midsommarfesten
Vår traditionella festplats på ängen norr om kyrkan är
snart en enda stor arkeologisk utgrävning. Därftir blir det
nu invigning av en ny festplats i den stora trädgården
söder om Prästgården. publiken kan slå sig ner i
grässlänten, som sluttar mot solen. Dansen och lekarna ffir
en nyanlagd plan i sydöstra hörnet och serveringen och
säljstånden ffir fina platser mellan cle skuggande träden.
Festplatsen kommer att bli rnycket trivsam och nu gäller
att publiken hittar dit. Det måste vi alla hjälpa till mecl.
Sprid ordet!

Höstprogrammet
Bygdedanser väcker allt större intresse. I mars gjorde vi
ett ftirsta forsök med en kurs i danser från södermanland.
Den vände sig till vana dansare och blev succe som gav
mersmak. Därför har Danssektionen planer på att
arrangera en ny kurs lördag-söndag den 13_14 oktober,
denna gång med danser fiån Uppland. pricka fdr i
almanackan!

Nybrlrjarkurs ska vi också ha under hösten, åtta
tisdagkvällar med början rlen 25 september. Ett bra
tillftille att locka till dans fick vi nyligen i samband med
kommunens friskvårdsdagar. Eina och Kenneth deltog
som instruktörer i gammeldans och fick omedelbart flera
anmälningar till nybörjarkursen. Sprid ordet!
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