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Manus till nästa Lubba Runt vill vi lt;r '- h

senast måndagen den 20 oktobcr 0 .'
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Lubba Itunt
iir tttecllclttsllllttlct lot

Sparrga Folhclansgil Ic
clo Gunnel Petersson, Elsbyviigett (r(r, l(r2 70 V;tlltttl'1,1

Vi dansar på Spårtga ltolkalt, Slliiltg:tl':igcn .15.1

Där har vi telefonsvar;rrc 08-3(t'lJ 'lE

Dansledare: Kenneth Ololison 08-7(10 lt{ l.'
Ilestdllning av dansuppvisnitrgar och ltlilt'rlrrirrg

Iros Kenneth T60 18 12 eller på tclelbltsvitr.lttctt \(r 'l I lll
Il.edaktör för Lubba ltuItl:

Birgitta Brotnan, 08-760 0l 95, arb 0t{ .1,'l trl{ o"
Vårt progranr fitrlrs pfi llttcrnt'l:

http : //www. tttab. cotn/sl g

Lu66aKunt
I\fr 2, 2003
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När vårgrönskan är som vackrast och vårterminen sjunger
på sista versen, då är det dags för LubbaRunt rtr 2,2003.

Nu planeras det fijr Midsommarfirandet vid Spånga Kyrka
med tillhörande dansuppvi sningar.

Vårfesten med gäster lrån Hamboringen i Karlskrona blev
mycket lyckad.

Sommaren väntar vi på med fiirhoppningsvis varmt och
vackert väder så att vi kan njuta av dansorkestrarna som

spelar runt om i Stockholmstrakten, bl.a. på Skansen,

Ulvsättra Loge och vid Skälby Gård.

Vi i LubbaRunt önskar en trevlig och innehållsrik sommar.

Siw Torsten Erling Birgitta
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tisd 20 maj kl

fied-sönd 23-25 maj

månd 10 juni
månd 16 juni
tisd i 1 juni
tisd 17 juni

fi iltrl.li:l3t
kl 19.30-21.30
kl 19.30-2r.30

(r(

fred 20

Iörd 6

lred 26
lörd 29

juni kl 10.00

sept
sept-13 okt
nov kl 18.00

IYlidsommarafton
pid Epanga "Kyrka

10.00 Samling vid Prästgården fÖr forberedelser
14.00 Midsommarstången kläs med blommor
14.30 Midsommarstången reses
14.4O Dans kring Midsommarstången
1 5.00 Dansuppvisning av folkdanslaget
15.30 Kämpalekar för barnen
16.00 Avslutning

,fiira Nlidsommardagen pa JTusby Gärd
För fbrsta gången kommer Spånga Folkdansgille

att medverka vid Midsommardagens fest

på Husby Gård

Kl I 3.00 Dtutslekar for barn och fördldrar
1 3. 30 DanxtPltttisnittg

Arrangörer: Husbl' Gård. Kerstitr "Piglet" WikstrÖm

sörrd 21 sept

nråncl 25 aug
onsd 17 sept
onsd 24 sept
onsd 15 okt

sönd l6 nov

tisd 21 okt

kl 18.00

fi li"8:il3{
kl 19.30-21.30
k] 19.30-21.30

{

kl 19.00

kl 18.45-19.30
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Lite Rgm ifiåg

Dräkt o. Slöjd. Lotteri-vinster

Danshelg på Blidö

Träning Midsommar

N

I
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Midsommarafton
Samling i Prästgården

SurströmmingskväI1
Resa Canada
Höstfest

Höstens terminsstarter

Kvarlals o. Funktior-rärsmöte

Dans o. Mrtsik
Folkdans
Gammel-, Gilles-dans

Dansuppvisning
Spänga Kyrka

Driikt och slöjd
Julmarknadsarbeten

Sång
Träning månd 25 aug
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Surströmming P å kolo ni lotten
hos Birgittn och Bertil

Den 6:e septentber iir det åter drys -för surströnrnting. I)enna
gåog kontiter t i tttt sittn uruler portytiilt vid Rirgitta och llertils
Loånistugu Vifår återkonmta nrcd exakt tid fi,i har tiinkt oss ltii
eftermiiiagen) eftercom det iir Tensta Marknad och några av oss

konuner att,yrtra med och på donsupptisning. Gitlet har intefått (
klarhet vilken tid sonrti dunsar diirfor kan vi inte siiga någon tid

önnu. om rlu.yill tara med och iitu surströmming ien dagen och

inre htr haft tillfiille ott skriva upp dig på listan kan du ringa till
Rirgitta på tel 760 65 84 eller 070-225 16 75 (

Viilkonma

Ilirgitta och llertil

Skölbv Gård
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" Lära sig mer om att SY"

I vär har vi haft några träffar med dräkt- och slöjd under ledning

av Gunnel, Kristin-a, Margareta och Kajsa. Birgitta snäll lrån

Ungdomsringens dräktråd var inbjuden för att ge råd och

,pp"lysninguio* dräkter och dess användning. Det var lärorika

ot|, ir"ufila kvällar som också berörde planerin_g av kladbruk

under Toronto-resan Några av dessa kvällar fick vi trängas

tillsarnmans med dans- och musiksektionen och killarnas

dansträning med spehnanslaget Trätakt. Det var trevlig Samvaro

med hembäkat brod och kaffe, som dräktsektionen "fixat". Ett

stort tack till Er som "fixade" och ett särskilt tack till Kajsa som

ändrade Kenneth o:s rödskjorta. Nu kan han andas och dansa

samtidigt.

Mvh Einal

Ulv siitt ra lo s e, Kallh iill
Tisdagar kl 19-22. Servering.

Entrö 50 kr
Valborgsdans 30/4 kl 20-24 med
Hasse Svedbergs trio. Servering.
Entrö 50 kr
Midsommar afton 2016 kl I I klär vi
stången, kl 13 reser vi densamma.
Ringdans, lekar, servering och lotteri.
Fri entr6. (

Skälby dansbana, torsdagar H 19-22

Servering i annexet
(vid regn dans i Skälby Gård)

Entr6 40 kr (

2215 Affes trio
516 Affes trio
12/6 Slokhattarna med Janå

l4/8 Slokhattama med Janå

2l/8 Affes trio
2818 Slokhattarna med Janå

419 Affes trio

6t5
t3/5
2015
2715

3/6
t0/6
1716

2416

29/7
s/8
t2/8
t9/8
2618
2/9

Henkes (fd Nilsanders)
Jontez Band
Gideons
Thor§örns
Samzons
Skarvarna
Löpsjötorpam
Jontez Band

Zettuons
Gideons
Thorbjörns
Henkes (fd Nilsanders)
Skarvarna
Samzons

(u(

((
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Skeppsholnrsbron där vägvisning finns. Skeppsholmssården liooer [6]'(J61 \ lotlct tta !rrtrse ct

Ur kitlerttlariet kommande veckor: 
(

Lördag den 24 maj Nlusili.l'est stocklrolnr (Kulturforvaltningen)
sondag den 25 maj 15.00 li:rjstiinrnra med kurser, spel och dans.

Bussresa till lhnsiilersstiinrnrirn 6 - 8 juni (

Sommarkurs:
22 - 26juni Sommarkurs i 'l'clcsprirrg,rr (Norge)

Darrs och instruktion på SIt:trtse rt:

Onsdag 6 aug Bordunverkstan
Onsdag 13 aug Boda-Bingsjö i- i
Onsdag 20 aug Blever från Kungliga Musikhögskolan , Ib i

Vrigcrr ti ll Slicllllsltolm sgården

Konrnrun:rlt åkcr Du 'l'-bana lill Kungslriidgården (inlir irr I:rr!.lish ) eller

brrss (46,55,59, el 62) till Karl XII'I-org' Brrss 65 (Centralen

Skcppsholmen) slurar gå fore kl 2l freclagar och fbre kl l9 lördag - sÖndag

Sc Sl'. s ltltrrlrtillcr ! Sedan lår Du gå forbi Grand Flotel och över

I Vi behöver prylar till [-,oPPis!
Niir du nu ändå sommarstädar i skrymslen och vrår

t:ink p:i att lägga undan allt sådant som kan säljas

p:i vår konrnrattde loppmarknad'

Dräkt och slöjd
Några tisdagskvällar under våren kom Birgitta Snäll från Ungdomsringens
dräktsektion och hjälpte oss att klippa till nya dräktdetaljer och gav oss råd i

dräktfrågor.

Sektionen jobbar vidare. Det närmaste uppdraget är hemslöjdstombolan på

midsommaraftonen med mycket fina hemslöjdsalster som är tillverkade av

medlemmar.

Höstterminen kommer att bli kort p g a resan till Kanada. Vi har bokat tre

tisdagskvällar i höstprogrammet. Kom till Tomteverkstaden och tillverka
tomtar, mjuka djur mm. Har DU några id6er kom till oss. Det behövs

mycket saker till vår försäljning på julmarknaden och till våra tombolor och

lotterier på julmarknaden i Spångafolkan och på Spånga Torg.

Om hösten blir kort, så är sommaren lång med många, långa, lata dagar, så

sätt igång och sy, sticka, snickra eller vad DU är bra på att göra. Då är

mycket klart till hösten.

Ha en skön sommar!

Vi hälsar Kajsa välkommen till sektionen.

Kristina, Gunnel, Margareta och Kajsa

Glöm inte samlir.lgen inför
midsommår-aftonen

'l 1 junr ki 19.0C

Motion ger starka ben

All motion är bra för skelettet. Bäst är
motion som belastar benen. Det kan
vara promenader, träning på gym eller
något roligt som folkdans.

All the ills of mankind, all the political blunders,
all the failures of the great leaders have arisen

merely from a lack of skill in dancing.

Moliöre



Rapport från kursen
"Sy stycke till bindmössor"

Den L2 och 13 april2003 på Slöjdhuset i Stockholm.
Ledare var dräktspecialisten Kicki Kirvall-Hanses
från Leksand.

Jag fick nöjet att anmäla mig och gå på den här

kursen, det var inte så många som anmält sig. Men vi
blev sju stycken. Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län var
arrangörer.Varför jag ville gå på den här kursen, var att lära mig hur man formar

och pressar stycken både för min egen del och eventuellt hjäIpa till med Era.

Lite historik: De gifta kvinnorna har ända sen förhistorisk tid täckt sitt hår med ett

dok eller en mössa. Till de medeltida dräkterna använde allmogekvinnorna en

huvudduk, som vid festliga tillfiillen var vit. Sen under 1600-talet blev huvudduken

en "hatt". Hatten var giord av ett rektanguliirt tygstycke som vikts dubbelt och sytts

ihop bak, sen drogs ihop med ett band i nacken. Hatten hade ofta broderier eller

spetsar i framkanten. Nä sen bindmössan började användas av allmogen var

"hatten" den allmänna huvudbonaden och den nya mössan sattes ovanpå. När sedan

mössan blev mindre behölls bara den broderade och spetsprydda remsan. Denna

remsa kallas för stycke, mösslin eller lin.

Stycket iir gjort av spetsar eller iir tyllträtt (broderat på en tyllremsa), som sen är

fastsatt på en liten överdel av bomull eller linne. Stycket ska sedan stärkas, formas

och pressas.

Tillämpning: Lägg det rena stycket i stärkelsen som man kokt (se recept) och låt det

ligga diir en stund. Ta sedan upp det och krama ur stärkelsen. Stycket kan formas på

en frigolitstock eller plant på ett uppritat mönstel som man lägger på ett strykbräde

Sen formar man stycket, prova med mössan (som man har klätt in i en plastpåse),

profilen ska vara högt uppe på mitten ner till ögonbrynets kant över halva örat och

sen lodrätt bak.

Sen får det torka innan den tas bort från stocken.

l
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Forma stycket efter det uppritade mönstret (det iir ritat på papprets baksida) sätt i
nålar och låt det torka.

Sen ska det pressas och formas så det passar sin egen huvudform och det gör man
på en kupad kudde eller liknande.

En del stycken ska vara goffrerade och det skulle Rialastycket vara.

Det här blev resultat av den här helgen bl.a. Stycket till vår Rialadriikt blev tvättat
och format,jag tyckte det blev fint, men det var ingen enkel uppgift det här att
forma stycken.

Lite goda råd från Kicki:

Tvätt av stycke: tvätta för hand eller koka i kastrull med tvättmedel. Gulnat kan bli
vitt om de ligger i filmjölk över en natt innan det tvättas eller om lite ammoniak
tillsätts i tvättvattnet.

Stiirkelse till pressning av stycken:
2 tsk vetemjöI,2 tsk potatismjöI, I tsk salt, 3 dl vatten kokas under vispning.
Förvara stycket hopprullat i ett pappr(lr.

Kristina

Kicki tycker att man får välja dräkt ellcr vacl man tycker om, man behöver inte ha
någon anknytning.

I

)

Platt på mönsterpapper:

På frigolitstock:



,fusw ni att detfiruns en oinwrba.darft{u\| i o,htgitte? Den. 6i{lsdes i efterdyningarna

ao Rirgittas fui iiaruml, då eru q.a fiatlnzs appteaekeprueflter ilar il$t ett zlinterbal i
aaL öafuo|on s inu frngtfrån Kanoanbaleb ocfi dtt rtar fru yWt att [att §U [it
en rnthSfefiruarik"uäIt. I 1qsfi$L tär[e ?)i oss tztå. safur: man sfrg fufst 1rirja sitt ztinfpr'

1aiarkg'rrnr me[ attförtönga sonnrutreruBetwffi attfortsötta 6ada tro* att [et htiilit

fiist samt att dtt ii, fi*Ln damer som är i tt@oiut nrir d,etgå{{tr [enna niutning.

Inget av detta stdffiie ilt' på oss, men let sfutf[e rug gå änilo....

Sj dta a lopp et gw ks å fo* att
fougraf[i inu fiann- mt [, meru

efteråt knnde§ [et så s@öönt
intgt fo o o cfi Anrw- Q reu.

Ännu så ftinge iit rrifyramenTri

Iktät{tn aostuules ffie[ WkniLLinamhru - ost

oinocfiptacfunat - smafole muns efter
ärterutyret.

1tirgdrnaftar. fumigerui fuist! f{oppas Angefa

(

(

Besök på Riksdagen

Den 9-l I maj hade Gillet hesök.från Hamhoringen, Karl.rkrona. L'i hade

tlå ordnat ett hesök på Riksdagen. Då del var mänga

(15 st.) sont var intresserade, så delades vi trpp pa
'2 

grupper med varsin guicle. Ffter att hafått gå genom en_sh,'ss (tmgefctr

tin paTygrt), trciffade tti vår gticle Monicct lioutati som hcilsade oss

t,alk'omnåbch berättade en del bl.o. att riksdagshnet påbörjade atl

byggas 1905 och hlet' klart I906- I;ör ncintorancle .finns det l0
å$ärrcnrent. Då t,i slod högst rrpp i riksdag.shuset vi.sade hrtn hy de

olika deparlementen låg samlade i kvarteren runt omkring'

Darefterfortsatte vi in i Riksdags,salen drir hl.a.fråge.slunder hålls på

rcrtåogtiftermiddagar. Det finns 29 valkrelar och man sitter valkret'stti's

och lairtikaps,is i sulen. Monica heriiltade alt det .silter 2 stenogafer

åtgången oih tkrivn, i ca 5 ntinuler och.setlan gar de ul och redigerar,

Des.sa 5 ntiruiler lar ca 1,5 timme att redigera, då del cir mycket viktigt

att allt som sagls komnrer med. Dagen efter ska etl snahbprolokoll vara

ktart. Alla protokoll sparas och det finns till och med protokrtll från
Gu,stav L'asas tid bevaral.

Bakom podietfinns en vcitt som cir giord i över 200 oliktr gråftirger. Den

tttiger 100 kg och cir 52 kvm stor. Elisohel Hasselherg Ols'sott.sttm har

gjort den kallar den "Ett minne av etl landskap".

Sedanforlsatte vi till et att utskoltens ntnr och tiltade rtch sedan vidare

till den tidigare l:a kamnraren dar moderaterrru har sinu

öt,erlciggningar.

Många var mycket nitjda med hade guiderna och att fä vela häde hur clel

,ser ttl i Riksdagen och htr arhetel gär till.

F-örmiddagen atslulatla.g med eil gemensom lunch på Stortorg.skcillaren.

Birgitta

(

(
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Vilken vårfest!
Vilket väder! Efter några oroliga dagar med gråmulen

himmel anlände våren lagom till vårfesten på Husby

Gård. Det blev välkomstdrink på terrassen lor 60

gäster.
Vilka gästcr! Kenncth hälsade välkommen och vände sig

spccicllt till dc I3 fran Hamboringen (ett lyckotal visade det

sig)'
Vilkcn mat! FcstkommittÖn hadc ordnat cn läckcr buffö mcd

ostbricka som cfterrätt och så småningom kaffe och tårtor
bakade av Birgitta H och Gunnel P.

Vilkcn sang! Sanggruppen under ledning av Eva framforde

nägra visor i minst två stiimmor och dessutom Schottis på

Valha.., ftrlåt Husby.
Vilkcn historia! Björn K berättade om Husby Gård frårn

I 700-talcts tingsplats till dagens saml ingsplats.

Vilka historicr! Kenncth fick ett genombrott som

historicbcrättarc. Får vi bara påminna om dcn solbadande

Elsa pä hotcllmatsalcns glastak!

Vilken musik! Triitakt spelade glatt och medryckande och

bjöd dcssutom på kvällens överraskning - tre helt

nycxamincrade dragspclskungar i sällct for nyckelharpor

och fiol.
Vilkcn dansl Tvättcrskorna med sina lakan och ryttarna med

sina hästar undcrhöll under kaffcpauscn. Rune och Sonja

Persson lärde ut några danser ur Hamboringens repertoar.

Dct visadc sig forståss att vi hadc flcra gemcnsamma

favoritcr. Vär TV-snoa blev cn dubbelsnoa och Talgoxen

blev finsk Schottis. När l2-slaget närmade sig orkade vi inte

dansa och fcsta liingrc och alla engagerade festkommittdn,
dansledarna, musikcrna och gästerna från Karlskrona
afiackades med f1'rfaldiga leven. Hurr4 hurrE hurra. hurra!

Sirv & Erling
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c'

Lite om Husby gård och Järvaf;iltet.
Ur presentationen vid vårfesten av Björn Kjellander

Att vi valde denna plats ftir var fest äir ingen tillällighet. Vi befinner oss på

en av de yngsta gårdarna här på det historiska Spångalandet. Vi unga som

vill bevara det gamla platsar på detta stiille. Namnet Järvaftiltet kom till 1905

då detta perifera område, bara 50 kvadratkilometer stort, blev miliärt
övningsområde för Stockholms militiira enheter. Järva kommer efter den

gamla byn Hynva, omtalad redan 1291, och lär betyda "De som bor på åser".

Många liimningar, både gamla och nya vittnar om områdets militära
verksamhet.
Fornborgar, skyttevärn och den plats där enligt traditionen Holmger
Knutsson intog sin frukost under sin flykt fran Birgcr Jarls truppcr. Liis
gänra I Ams fortspär
Spänga landet har en historia som daterar sig frän tidiga stcnåldcrn, oclt

erbjuder ett av Sveriges största, vackraste och bäst utgrävda gravllilt och

andra erempcl pä lämningar fran olika tidcpokcr.
Här i närheten finns det flera runristningar, bädc pa rcsta stcnar och pa

hallar. Den lilla Igelbäcken, som sakta rinner fram här ncdanför, var tidigare
en segelbar vik av östersjön, en anledning till att mfurga runristningar iir
placerade utmed denna "farled". "Vad ska man med cn runstcn till, om man

ej fir visa den", frr att travestera på Tove Jansson.

Bara ett par stenkast harifrån hittar vi ocksä tingsskogcn mcd sina

tingsstenar., där enligt traditionen vid några tillftillen hällits ting. Historiskt
tror man att det "bara" är en gränsmarkering mellan Granby, Akalla och

Kista byar.
"Var sjunde dag må länsmannen ltålla ting r-nellan frcdstidcrna pä rätt plats

C och ej annorstädcs" enligt Södcrmannalagcns rättcgangsbalk. För Spangas

= del var Granbl, den rätta Tingsplatsen.
Samma lagbok angav också ett stenkast till 50 stcg (40-50 mctcr), bctänk
"den som ser ett slagmål på ett stankasts häll är intc vittncsgill". På dcn tidcn
hade man ingct hum om norrlänningars formåga att kasta stcn.

Hur som helst, Husby'gård bildades sa scnt sonl pa 1700-talct, gcnom en

sammanslagning av I mantal Granbl,och l/4 mantal Akalla, och fick
namnet Husby, tidigare hette platsen Akallctorp och ännu tidigarc Husbl'
gärde.
Husbv, {örresten, är cn ganska kul inrättning. Vid tingsplatscn placcrades
ofta den kungliga visthusboden, husby, vari skattcr lagradcs och övervakades
av fogden/bryten, Ett sådant skatteuppbörds ställc kan ha legat här, Granbl,
ligger ju helt nära.
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Husby gard I l/4 rnantal var cn stor gård, I mantal var, från början, det

jorclmått som kundc lbrsörja cn familj och samtidigt bctala skatt, på 1700-

talct ha«Jc gcnom arv, jordcgcndomanta rninskat till bådc ll2, ll4 och ett l/8
dcls mantal, mcn konstigt nog kunde dcssa arealer fortfarande tretala skatt.

Nägra mcnar att ctt manLal var lika mcd ctt markland,(3,9493 hcktar) mcn

andra hävdar att ctt markland var skattcpliktigt i silver och inte i
naturaproduktcr.

Dcn Husby gärd där vi nu bcfinncr oss iir från mitten av 1800-tale, 
(

Grosshandlarc Brink ägdc gärdcn och anvrinde den som jaktstuga.

Vi sittcr i visthusbodcns avdelning för spannmåI, kött och andra dyrbarheter,

forvaradcs på övcrvåningcn. (
Brink boddc själv, då han var här, i det som i dag kallas Brinks bod, i huset

brcdvid, Iillstuga-n, tillagadcs matcn då Brink "intet tåldc matos".

1905 sålde Brink Husby till kronan, som arrcnderade ut jordbruket till en

farnilj Andcrsson, som sedan brukadc gården i tre gcnerationer. fram tills
Husby blev cn del av miljonprogrammct. I slutet på 1960-talet.

Undcr början på 1900-taler drog spångalandcts damer från gård till gård pä

Jånaftiltct och tvättade i traktens åar, både sommar- och vinterbyken. Dessa

tvättclagar avslutacles ofta rned dans. Såikerligen var de här på Husby ocksä,

Igelbäcken rinner ju frarn här. Igelblicken ja, det var i den som Gustav III
plantcradc Crönlingcn, cn unik fisk for dcn kungliga taffeln. Skildrat i vär

forcställning Dansglädje i 1000 år.

Och nu sluts cirkcln, folket roar sig åtcr på Husby, med mat och dans'

Vilkct vi nu ska bcvisa.

Tack från Hamboringen
Marianne och Björn
Vi tackar så hjärtligt för en innehållsrik och mycket trevlig helg, fÖr

Er gästfrihet samt för att vi fick deltaga i Gillets härliga vårfest.
Hemfärden gick bra och vi följde till punkt och pricka Era utmärkta
tips om resväg, toalettbesök och förtäring.
Väl mött i Blekinge!
Hälsningar från EIsa och Björn Seebass
Vi ber om en hälsning också till övriga Gillesmedlemmar.
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Dansen på Skansen 2003

Dansen på Skansen, såväl gammaldans på Bollnästorget som mer modern
dans på Galejan, har långa anor.
Redan på 1940-talet var det populärt att ta sig till Skansen och dansa tillThore
Ehrlings Orkester på Galejan.
Dagens danspublik kommer gärna hit för att ta sig en svängom till våra tiders
populäraste dansband och storband.
På tisdagarna blir det blandad dans på Galejan och på torsdagarna
gammaldans på Bollnästorget.
Det blir även dans till lite modernare dansband på fredagar ijuli och i augusti
kan man dansa polskor och gammalt på onsdagarna.
Arets nyhet är tango på Galejan. Onsdagar mellan den 25 juni och 30 juli

arrangerar vi tangokvällar till levande orkestrar i samarbete med fÖreningen
Tango Norte. Om du är osäker på stegen så har vi instruktion fÖr nybÖrjare kl

19-20. Sedan är det bara att sätta fast rosen mellan tänderna och dansa fram
tit kr 23.

Dansen på Skansen startar på midsommarafton den 201uni rned modern dans
till Höilands och gammalt till Grindsäters oclt slutar rk:n 23 atrgtrsti med
modern dans till Svänzons.

Måndagar storbandsdans pä Galcjan kl 20-23.
Tisdagar blandad dans på Galojan kl 13-16 & 20-23.
Onsdagar tangokvällar pä Galcjart kl 20-23 (irrslrrrkti«rtt kl 19-20) 2516 -

3017.
Onsdagar polskor och gammalt pä Bollniistort;cl kl 19.30'2.1 (crttl;rst
augusti).
Torsdagar blandat på Bollnästorgct kl 13-16 & 20"23.
Fredagar modern dans pä Galcjarl kl20'24 (orrrl.rr;t ittlt).
Lördagar modern dans pä Galejatt kl20 24.
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:'eft.Rs nack
Vårterminen
Ett stort tack till alla glada deltagare som giorde ännu en vårtermin till

minnesvärd tid med trevliga stunder av samvaro och gemenskap'

Vårfest med gäster från Hamboringen I
oj, vilken trwtig helg vi fick tillsammans med Hamboringen. Ett r

taärikt studiebesok på Rittaugshuset som på kvällen fÖljdes av en

värfest med god mat, dans till bra musik och kulturella berättelser av

Hamboring.* nSom och våran BjÖrn. Tack ska ni ha, Hamboringen ,
med Owe Tollerz i spetsen, som gforde denna dag så rik på t
upplevelser. Vi ser fram emot att ffi träffas igen. Åven ett stort tack till
,år"g*pp"n, festfixarna och spelmanslaget Trätakl' Det var Ni som

gjoäe åti vi alla trivdes. "Det kändes i fotterna att vi hade rolig".
Midsommar
Midsommar firanclet inleds som vanligt med dans pä Bromma Gården

och Fristad Servicehem. Midsommaraftonens arrangemang ser också

ut som vanligt med undantag av att vi den här gången inte dtnsar i
Akallc Istallet for Akalla är vi erbjudna att dansa på Råcksta sjukhem'

Förhandlingar pågår. Midsommarafton avslutas som vanligt med dans

på Josephina Hemmet och sedan trevlig samvaro i Prästgården.

Toronto
Alla rapporter visar att Sars-smittan nu har kulminerat i Toronto. Nu

hoppas' vi atl detta håller i sig så att vi kan genomföra resan.

Resåsektionen och Scanworld fortsätter med planeringen' (
Tensta Marknad
vi ansöker om att ffi delta. Det blir lÖrdagen den 6 september.

Spånga kyrka
Det är nu klart att vi dansar i kyrkan den 16 november'

Höstterminen
Gilledanserr börjar l7 september. t,edare, de två!örs
l7 och 24 blir kenneth & Srtsanne. På grund av Torontoresan blir det

efter den 24 ett litet uppehåll och "Nystart" 15 oktober'

Fol k ilo nstriining sker enl i gt höstprogram.

Tack lor en trevlig termin, vi ses snart ingen!!!!
Kenneth <k l;)ina
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