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Lubba Runt
är medlemsbladet for

Spanga Folkdansgille
c/o Birgitta Weiss, Stadingeplan 1, i63 66 Spånga

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

Dansledare: Kenneth Olofsson 08-760 18 12
Bestdllning av dansuppvislringar och lekledning

hos KennethT60 18 12 eller på relefonsvararen 36 41 78.
Redaktör för Lubba Runt:

Birgitta Brornan, 08-760 07 95, arb 08-28 68 05
Vart program finns på Internet:

http : //www. tttab. com/sfg

(

Lu66a Kurut

IW 3, 2002
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Efter en rekordvarm och fin sommar är nu höstterminen
i full gång med folkdans, dansuppvisningar, garnmaldans
och, nytt ftr i år bugg.

Gillet gjorde succd med dansuppvisningen "Danser från
Igelbäcken" vid Stockholms 750-årsjubileum.

I-löstfest har vi haft och nu pågår förberedelserna till
Juhnarknaden söndagen den 24 november.

Lördagen den 7 december är det Julmarknad på
Spånga Torg.

Vi i LubbaRunt önskar en fortsatt trevlig hösttennin.

Siw Torsten Erling Birgitta

Uppesittorkvöll
Fredogen den 13 december kl 19.00

Alla ör völkomno till Bryggon i Blockeberg,dricko
lite glögg och vorvo ner efter höstterminens slit.

ll \ Drökt och slöjdsekrionen
,& Gunnel Petersson tel76O 39 55

V Morgoreto Klintholm tel 36 7t b7
Kristino Peterson tel760 99 55
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Syriska Föreningen
I dagarna 4 firade Syriska Föreningen i Stockholn-r 25-års jubileurn.
Samtidigt passade Syriska Förbundet på att fira sina l5 år, så vad passade
bättre än att bjuda in Spånga Folkdansgille som en av attraktionerna på
premiärdagen den 26 september 2002.

Vi var l6 dansare som tillsammans med Trätakt gav en uppvisning i både
svensk och syrisk folkdans, Hallay som inledning och Fulla Hanna som
avslutning. Det gav en tydlig reaktion från publiken.

Vi träffade många av våra gamla danspartners i Syriska Föreningen. Kafa
är numera ordft)rande i Syriska Förbundet, snacka om att dans skapar
framgång.

Bland åskådarna hittade vi Gudrun och Rolf, våra dansinstruktörer inför
USA resan 1997.

Kvällen avslutades, för vår del, med en Syrisk måltid, vindolmar, goda
såser, piroger och sota kakor till kaftet.

En kväll som gav mersmak, inte bara fcir oss utan for de Syriska dansama
sonl sa "det spritter i våra ben när vi hör och ser Spånga Folkdansgille".

Vid tangentbordet
Marianne och Björn

Uppvaktning av Vällingby Fotkdansgille

Den 21 september fyllde Vällingby Folkdansgille 45 år och
firade det med en fest i Kyrkhamnsskolan i Hässelby. Spånga
Folkdansgille var bjuden till festen, men eftersom vi firade vår
egen hösttbst sarnma dag, så kunde vi inte delta. Vad göra? Jo,
någon kom på iden att fara dit och överraska dem med en
blomma och en sten. Sagt och gjort, några från styrelsen satte
sig i en bil och åkte dit och de blev verkligen förvånade då vi
dök upp, eftersom vi tackat nej till festen. Därefter bar det iväg
till vår egcn fest i Blackeberg.

tlirgitta W
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Hj cirtligt tack .ft;r uppvaktningen
på min 7)-årsdag.

Ingetriercl.

Lite Rgm ifråg
Kvartals- och
Funktionårsmöte

Spånga Torg

Driikt oclr slöjd
Julmarknadsarbeten
Lokalen
Jul m arknadsförb eredel se

Julmarknad
Försäljning

Uppesittarkväll

Dans o. Musik
Dansuppvisning
Spånga kyrka
Nighambo m.m.

Avslutning höstter minen
Folkdans
Gammel-Gilles-dans
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Danser vid Igelbäcken
när Stockholm fyllde 7 50

Som ett av få lolkdanslag fick Spanga Folkdansgille iiran att
göra en uppvisning under den stora festen for 75O-åringen

Stockhohn. Vi fick dansa på en av huvudscenerna5 den på

Slottsbacken vid kungens stora, stora slott. Vi kzinde oss

mycket hedrade.

Att uttagningskomrnitten valde just oss beror kanske på att

vi ställde upp och blev lite kiinda i de rätta kretsarna i

samband med Kulturhuvudstadsåret. Eller kanske berodde

dst på vårr programfiorklaring:
" Stockholms hisloria är inle bara kungarnas och

herre/blket.s, det iir i cinnu högre graclJctlkets historia.
Dtirlör vill t,i bertilta ont hur clel vanliga/blkel roacle sig

med dans och ntusik. lin ,scen/örestc)llning med/blkliga
dan:;er som speglar I 700- I 900-talet"
Passande lor 750-åringen.

Eina och Kenneth hade satt samman ett omviixlande och

f'artfyllt prograln, om vi nu kan tala om fart vid vår ålder?

Diir fanns ryttarna fran Lifregernentet till hast. D?ir fanns

valserna från de fina salongerna: Axelin4 Boston oclt
Mignon. Diir dansade Gunnel och Kristina ar farrfylla
Handpolska omgirta av sex sttuttiga, skuttiga gubbar i
Gangsfora. Diir var full snurr på hambo-snoan från Nikkala
tvät avbruten av en Skobodans direkt hiimtad fi'ån

pensioniirshemmet. Diir var tvätterskor med rena, viil
sträckta lakan loljda av krumbuktande Gubbstötar direkt

fran logdansen.

Publiken var med på noterna. Men allra mest med på noterna

var spehnanslaget Trätakt och Pixtorparn, som gav stadga.

kiinsla och tidsatmosfiir åt hela foreställningen.

Det födelsedagskalaset glötruner vi inte i forsta taget.

Siw & Erling

Historisk vandring
MEd SPÅNGA FOLKDANSGILLE

Lördagen den25 maj 2002

vi samlades ca20 st vid Hjulsta korset, där det fanns gott om parkeringar.
( r1nge1surt4" kt. 13.00, vädret var väl inre det b=ast , så ui rog med oss
paraply och regnkläder.

Guiden som skulle visa oss runt, var stig Eriksson från spånga Fornminnes- och
Hembygdsgille. På väg mot Granholmtoppen f.d. Granholmtippen, gick vi förbi
rnåssa husgrunder av en garnmal gård, Kolkiin fran lg50-tatei.-vi gick även fdrbi
en Freesbi golfbana. väl uppe på toppen hade vi en fantastisk utsikt. Man såg
Hjulsta med vattentorn, Akalla, Sollentuna, man kunde även se ända bort till
Globen på södra sidan. Nedanför toppen rinner Igelbäcken.

På väg ner berättade stig om sin barndom. under kriget önskade sverige att köpa
200 jaktplan till Barkarby flygplats. Det enda land som sålde till sverige var
Amerika, vi fick 60 st, året var 1943. planen placerades ut runt flygplÅen och
gömdes med kamouflagenät. ungarna rekte och klättrade, gurrgud" i näten och



hade det jätteroligt. Vandringen gick vidare mot Hesta gård som iir en 4H gard,

där vi även såg en vinthundsbana. Stig berättade om en biodlare som hette Lars

Ahlström och kallades drönaren.

Familjen Larsson var de sista som bodde på Hesta gård där num nu kan se en

liten utställning av jordbruksmaskiner. Huset byggdes av en guldsmed 1750.

Färden gick vidare förbi ruiner som tillhört statarna. Det fanns även en uppbyggd,
jordkäfläre från den tiden. Strömförsörjningen till Kista, Akalla, Husby med (
omnejd gick i en tunnel vilken ödelades i en brand. Vi gick förbi öppningen ned

till tunneln. Stig berättade även att en liten flicka hade blivit mördad 1984. Hon

var från Hjulsta och hon hade blivit strypt.

Alla var nöjda med promenaden och Stig var en mycket underhållande guide. (
Kenneth och Eina var förbi och tittade på sin fd kolonilott. Därefter samlades vi
vid Birgittas och Bertils stuga. Grillarna sattes på och strax därefter grillades det

korv på både längden och på tvären. Vädret hade nu blivit mycket bättre, så att

dagen avslutades med kämpa- och andra lekar.

Tack för en trevlig dag önskar
Irene och Ove Jansson

Tensta Marknad
som alla andra dagar denna sofllmar var det varmt och soligt niir vi trängde
oss fram genom folkvimlet mellan de nästan orientaliska stånden i Tensta
centrum. De flesta som sedan såg på vår uppvisning var nog ändå mest nära
släktingar, vänner och bekanta och kanske någon folkdansare från 'grann-
kgrmmunerna'. Dansen gick mycket bra med ett extranurrrmer nzir en flicka ur
p[ riken framförde en polska och några dansade en slät Bingsjöpolska till
sången. Torsten

(

ieckisk polka

Gubbstöten



Föreställning på Slottsbacken vid
firandet av Stockholm 750 år

Vciva vadmal med lakan Ovan Bostonvals och nedan Gan

Skobodans



Hjärtligt tack Siw och Erling ftir
surströmmingsfesten i Stava

Rapport från SFG:s Höstfest 2002-09-21

Iördagen den2I september var det dags för Gillets höstfest på "Bryggan" i
lllackeberg. På grund av andra aktiviteter under hösten måste höstfesten bli
Iite tidigare än vanligt. Detta var nog orsaken till att endast 36 personer kunde
kolnma.

'I'emat för kvällen var "Cowboy-fest".

t Inder tiden som vi viintade på att alla skulle komma, serverades en

välkomstdrink och såldes lotter under glatt samspråk. Niir det var dags för
lrrf lplacering meddelade Kalle att någon sådarrvar ej planerad. Vade
rloltagare fick själv grilla sin entrecote på någon av grillarna, som fanns på

11iirden, och sedan ta plats vid något av småborden.

'l'ill k<ittet serverades bakad potatis, vita bönor, grönsaker samt öl och vin.
Allt smakade mycket gott.

I Jnder middagen sjöngs det allsang som leddes av Hasse Svedberg med
rnusiker. En liten grupp från "Gillets sångkör" bidrog med några korta visor.
Iilter maten spelade Hasse Svedbergs orkester upp till dans och då blev det
l'ull fart som vanligt.

I pausen serverades kaffe med Gunnels goda tårta. Diirefter fortsatte dansen
till sena kvällen.

lltt hjiirtligt tack till festkommittdn för en trevlig höstfest

l{ v ochlngegerd

Ett Hjörtlrgt Tack

for uppvakfningen på min födelsedag

Sune

(



EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA!

30 oktober kl 19.00 - 19.30

C

Instruktion och träning av olika danskaraktärer: O,

Nighambo och "Hamburska"

EXTRAI EXTRAI EXTRAI EXTRAI EXTRP
Välkomna !!!
Kenneth o Eina

Iördagen den 7:e december iir det dags för

julmarknaden på SPånga Torg.

För att genomföra detta evenemang behöver vi
personer som kan engagera sig i:

- Korv försäljning
- Lott försäljning skinklotteri
- I-ottförsäljning hemslöjdslotteri
- Uppdulning av forsäljningsstånd
- Avdukning a, försäljningsstånd

Anmåilan sker på listor i danslokalen-

Tänk på att detta iir ett av våra stora evenemang, så full bemanning behövs'

Marknadsansvariga

Glad men mulen midsommar
vid Spånga kyrka

Det började redan på onsdagen den 19 rned häntning av

björklis vid Stava. En solig och svettig tillstiillning, sour

friskades upp av ett svalkande dopp i lilla Langsjön och en

uppiggande kaffekopp. På torsdagen lorstartade vi
midsommarfirandet med dansuppvisnin gar på Bromma-
gården och Fristad.

Hot vid horisonten
Allt såg ljust ut, men SMHI var hotfulla - midsommar-

firandet kommer att driinkas i regn!
På fredagsmorgonen hiingde mörka rnoln i väster. Under
arbetet med uppsättning av kaffeserveringen, säljstånden och

musikanläggningen på festplatsen vid Spanga prästgård kom
det då och då srnå, fiäderlätt regnskurar. Varlor skulle den

sköna och soliga Iörsommaren {örsvinna i gråa regnmoln
just till midsornmar?

Dansama akte ivag till uppvisningarna i Kista och Akalla
och vi som var kvar oroade oss for att publiken skulle

skränmas bort av det hotande regnet. Mett niir festen drog

igang på allvar vid tvåtiden strömmade festfirare till fran alla

håll och det blev nästa lika god anslutning som vid forra
årets rekordfest. Chokladhjulet snurrade. Tornbolan snurrade

och vår'a handarbeten hittade nya äga'e i rask takt.

Kaffeserveringen gick forvånansviirt bra med tanke på att

man inte krurde sitta på den våta gtäsnattan.

f,'ull fart på dansen och blåsten
Kristina ledde lekarna runt midsorunarstälgetr och det blev

frn fart och många täta ringar. Dansuppvisningen hade en

internationell touche dåir sex svenska danser kornpletterades

av tjeckisk polka och Åtta manna engel (Finland)- Våra
musikanter Yngve Masen Johansson och Bjöm Brumme

Börlin hade problem med blåsten, som skorrade i
mikrofonema och kastade omkull notstiillen, men de spelade

glatt vidare som inget htint.
Efter känpalekar med barnen, rnycket populåir4 stressade

dansarna iväg till Josefinaherunet.
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Siw & Erling

HEJ alta "dansglada"!

YngveJohansson "MASEN"

Den som alltid sällde upp när vi behÖvde musik vad det än gällde,

julgransplundringar, uppvisningar och till våra egna fester, samt

mu-sikeipå vår båjublade 1ångresa till USA har nu flyttat hem till
Dalarna. Vi skickar honom en Spånga Folkdansgilles runsten samt

en tavla med folkdanslaget och allas underskrifter som tack for

mångårigt samarbete.

PR Lars

Slutet gott -allting gott
Ntir vi bör'jade packa ihop strax efter flrra, då kom regnet. Vi
hade haft tur iinnu ett år. Kan det bero på platsen vid Spanga

kyrka där de vertikala forbindelserna tir så väl inarbetade?

Till kvZillens efterfest i prästgården, som Ingegerd och Hasse

rn fl hade organiserat, fick vi njuta av Gunnels hiirliga
silltårta, god rostbiffmed potatissalla{ kaffe med Birgittas
jordgubbstårta och ett gott samvete efter en rolig och väl
genornford midsommarfest.

Julrnorknod 20OZ
är det söndogen den 24 november kl 11.00-17.00.

Försäljningen ör öppen 13.0O-16.00.

Om ollo ställer upp och bidrqr med något, kommer
årets julmarknod bli något olldeles ertrol

Du kon bidro med
x hondorbeten till hemslöjdsbordet
x hembakot bröd och kokor
x hemkokt sylt och soft
x julgodis
x loppisprylor (gärno leksaker)
x böcker
Gorner, stickor, virknälor och mönsfer finns i lokolen.
Ni som tycker det är roligore med träslöjdsorbeten
får gärno göro det. Vi hoppos ott mängo kon delto
med försäljning och kaffekokning på sjölvo
julmorknodsdogen.

Lördogen den 23 rpvember kl 10.00 plockor vi from
allt till julmorknoden i lokolen

Pyssel pä Bryqgon i Blockeberg l6rdogen den 19
oktober kl 1O 0O-14 0O

Vi sko boko pepporkakor och jobbo med annat pyssel,
som vi kon säljo på julmorknoden. Då är ollo
välkomnol

Julmorknodsorbeten i vär lokol tisdogren den 12
november.
Arbefsmoteriol, modeller och mönster finns.

och lotterierno

{b*,Ww'
Den 24 september startade vår buggkurs med Kenneth och Susanne

som dansinstruktÖrer. Det är ett välkommet dansbidrag till oss

medlemmar och gäster, som säkert alla har sett fram emot att fä prÖva'

Uppur*.n, som jag själv är med Elvis, Tommy och de andra

,o"Lkungu*a på tiaigt 60-tal, så kan man säga att det år "bättre sent än

aldrig,,. \li mi.n oräentlig genomgång av rundbuggens grunder. Med

eU stort tålamod av Kennäth och Susanne tar vi oss igenom de olika

turerna. De lotsar oss genom dansen och visar vad man faktiskt kan

göra med två ben. vi ser fram emot att tillsammans ffi dansa resten av

kurskvällarna. Totalt är det 6 gg. 
1,2,3,4räknar Eina!!
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Sommaren
"Sommarlovet" blev ett lov som vi nog alla lite till mans aldrig
upplevt tidigare. Solen tlödade från en klar himmel från juni
månad och lånE in i september. Vi fick bada, sola, träffa vånner,
bygga och måla stugor, ta några danssteg och grilla långt in på
nattkröken.
Höstterminen
I förra Lubban spådde jag en lugn hrtst med ffi uppvisningar. Vi
kan nu konstatera att den spådomen till vår glädje slog slint.
Nu ser vi alla fram em<lt spännande scenframträdanden med
"krogshow", traditionell folkdanshögmässa, juldanser,
motionsdans, gemensam resa till Hamboringen i Karlskrona och
sist men inte minst fortsättningen av den nystartade Buggkursen.
Vi ar alltså tillbaka tlll vår vardag.
Vardagen kan också beskrivas som ståuppkomikern Lasse
Eriksson gyort i sin nyutkomna bok "

Han skriver: "Vardagen är alla kulturers yagga,all dramatiks
moder. Den är humorns och tragedins gemensamma källa. Det är
där, i kollisionen mellan det eviga och det triviala, vi i högmod
utropar att vi skapats till Guds avbild och det är dår vi i futtighet
brakar ihop inför minsta uppgift. Det är där, i vardagen, på
slagftiltet mellan hrigmod och futtighet som vi blir till människor"
De ni, kan det också vara en beskrivningen av vår varclaq???

Jag vill med dessa ord hälsa alla som deltar i vår verksamhet
välkomna till trevliga danskvällar, stunder av samvaro och n),a
vurtlagur. som vi förhoppningsvis aldrig glömmer.
Samtidigt skickar jag å Gillets vägnar en varm halsning och ett
stort tack llll Yngve "Masen" Johanssctn och lruns fiu Agneta, för
ett roligt och långvarit samarbete med rika dansupplevelser som vi
under åren hade tillsammans.
Lycka till på er "nya" bostadsort.

Kenneth

0
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