


Vi närmar oss jul och det är dags Itir arets
LubbaRunt.

En välbesökt och uppskattad Julmarknad hade vi
i Spångafolkan söndagen23 november med fina
handarbeten, hembakat bröd, servering, loppmarknad,
lotterier, danslekar och folkdansuppvisning.

Lördagen 13 december är det Julmarknad vid Spånga
Torg där Gillet ansvarar ftir ett antal marknadsstånd,
dansuppvisning och dans kring granen.

Vårterminen2}}  börjar måndagen den l2 januari
ftir folkdansaffta och onsdagen den 15 januari ft)r
gammeldansarna.

Ett stort tack till alla som under året bidragit med
reportage till vår medlemstidning.

Till sist önskar vi i LubbaRuntgänget

En God Jul oclt Ett Gott Nytt år

Siw Torsten Erling Birgittu

sista



32
Välkommen lll årets stora

juhnarfnaf yå Syanga cforg

Lördagen den 13 december kl 10-'15

Julmusik fÖr full orkester
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Julmarknad på SPånga Torg lörd
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Danskurs för sommarens
utedansbanor

Precis en sån kurs har viväntat pä' Nu behöver vi

aldrig stä och titta på vad dom än spelar "

Bugg, schottis, vals och hambo'
Tisdagar kl 19.30. 2Ol1 - 3013

Avgift 500 kr. Medlemmar 200 kr'

Anmälan till
Kenneth & Eina tel 760 1812
Kenneth & Susanne 89 0B 53

eller På listan i lokalen

l)cl var mycket folk i Spånga Kyrka när vi ännu en gång deltog med dans i

I liigrnässan. Det var en väl avvägd uppvisning med både ringdans och kadrilj.

Stigvalsen i kyrkgången är alltid ett uppskattat inslag. Bidrog till det lyckade

,"rrltrt"t gjorde Trätakt och Pixtorpar'n, vära underbara musiker som troget ställer

upp så snart vi ber dem. Deras instrument ger en fantastisk klang i kyrkorummet.

Det är alltid roligt när vi, som nu, kan få med våra nya dansare i gillet på våra

uppvisningar.

Bland gudsdänstbesökama sågs vår kyrkoherde Kurt Sunden. Dår fanns även

skeptiker till dans i kyrkan som efteråt till och med kunde tycka att det var både fint

och högtidligt.

Eina Olofsson och Eva Askberger deltog med att läsa bibeltexter och kollekten

sam-lades in av Björn och Marianne §ellander.

Som alltid avslurades det hela med kyrkkaffe i prästgården vilket undertecknad

tyvärr inte hade möjlighet att närvara vid.

En av deltagarna Margareta Klintholm

november.



JULMARKNADEN i spÅTcAFoLKAN 23111 2oo3
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Fotodag på Bryggan
Den 15 november träffades vi nästan alla som var med på resan till Kanada för att
titta på foton och film. Vi satte oss tillrätta för att titta på videofilmen som Tor
Lundin hade filmat under vår resa. Eftersom Tor hade filmat så mycket hade han

delat upp den på två filmer, en om "Torontoveckan" och en om "Rundtursveckan".
Efter första filmen fick vi en macka och kaffe som vår festkommittd hade fixat och
sedan satte vi oss igen för att titta på den andra filmen.

Filmema var verkligen ett mästerverk med både inlagd text och musik. Något som
imponerade mycket var att Tor hade lyckats fihrta så mycket av valarna n?ir vi var
på valsafari. De var nämligen svåra att se, till och med i verkligheten. Många
"kommer du ihåg", 'Ja, just det", och glada skratt hördes under filmvisningen.

Efter filmerna tittade vi på kort och hade även möjlighet att best?illa kort och Tors
filmer. När vi åkte hem tyckte vi att vi upplew vår resa ännu en gång.

Birgixa och Benil

Folkan i fin form!
Vär gamla, kära Spanga Folkan har genomgått en

skorJretskur. Både entröhalle. och stora salen är n,'rnålade

och fräscha och rnellan kÖket och stora salen finns nu en

"serveringsgång", som sparar mårnga steg' Nyrenoveringen

firades *.0 ", 
Grand Opening söndagen den 9 november,

arrangerad av viinföreningen. Festprogrammet var storstilat!

Efter välkomsttal av Lars Linde inledde det medryckande

dansbarrdet Lenric's med Camilla- Vi känner dem sedan

tidigare bl a från Juln.rarknaden på Spånga Torg och nu gav

dc äss en fin förestiillning om vad Spanga Folkan kan ge oss

som vårt eget, lilla dansPalats-

De foljdes av Allways, ett jazzband som repeterar på Folkan

på *arrdagar. "Gubbarna" spelade många kända låtar med

ila.tigt ,uåing, sorn fick oss att drömma om Nalen på dess

storhetstid.

Sen var det folkdanslagets tur. Programmct var fint anpassat

efter den glada, lätta stiimningen i lokalen och väckte

berättigat jubel.

Bengt Etzler berättade intresseväckande om trädgårdsstaden

Solhlm, iddn, bebyggelsen och miljöerna' Den som vill veta

mer kan kopa Bengts bok fran Solhems Villaägareförening'

Progranunet avslutades av Fläder, en kvartett skÖnsjungandc

darrär, sorn belönades med många glada skratt och nöjda

applåder for sitt program på temat trafik'

Flera från vårt gille jobbade under dagen, men framft)r allt iir

det Mariann" o"n nlo- §ellander som hittat p{ drivit på

ochjobbat på. Storttack från oss alla som vill att Folkan ska

leva vidare och utvecklas.

Siw & Erling
PS Gå med i Föreningen Spanga Folkans Viinner! DS

Alla spanar efter val. Foto Kurt A-



Kort rapport från Järva KulturkommittÖ

Tisdag den 4 november deltog Birgitta W och Siw M i
höstmötet på Kulturcafeet i Tensta. En av frågorna var
nedläggningshotet mot Tensta Konsthall. Gregor
Wroblewski informerade om det kritiska läget och
mötesdeltagama skrev på en protestlista mot
nedläggningen.

Kerstin Åslund, som är aktiv även i detta sammanhang,
uttryckte sin glädje över att vi regelbundet skickar
henne vår tidning, och då fortsätter vi forståss gärna.

Det gavs också tillftille att göra reklam for
nyinvigningen av den upprustade Spånga Folkan, for
vår Julmarknad där och Julmarknaden på Spånga
Torg.

Kommittdn har numera mycket knappa ekonomiska
resurser, men det finns möjlighet att ffi bidrag till
artistgager vid offentliga arrangemang. Kan det vara
en möjlighet inlor vår stora Julgransplundring den l8
januari?

Birgitla

- 
Ursprungligt meddelande ----

Från: Arja Mana Lrrdfors
Till: Bcrtil Andersson
Skickat: den 15 november 2003 06:46
Ämne: Halsningar lran Toronto

Hejsan,
Vill bara framlora halsningar fran Toronto ganget - vi alla uppskattade ert besok och vi fortfarando pratar om
det. Haller aven pa och ovar in lite av era danser till vart jul program. STORT TACK - ni gjorde ett enorml
intryckochjagargladforalltsomjagsjalvlickdeltai. SkickarmedettbrevfranCancerSociety. Jaghar
hamtatuptidningarfranVapaaSanaochkommerochskickivagdomaterocksa. Detharvaritlitesvartatt
komma med i svangarna har iag har ju varit upptagen med min lilla son dotter Naya, hon ar helt
FANTASTISK.

Stor Kram till alla - ha ett trevligt mote,
Arja Maria

Kassörens decem ber-raPport'

Är 2003 lider mot sitt slut och det är snart dags att lägga ytterligare ett år

till handlingarna.

Det som dominerat året har varit Canada-resan, både träningsmässigt och

ekonomiskt.

Vi har haft en omsättning på över700 000 kr under året, beroende på resan'

Gilet har tidigare .priäi-rnårn pengar, för att användas till resor' Delar av

Orriä p"rgri, gO fjOo fr, har anvanis som bidrag till resan.för deltagarna

och musikerna och 
"n 

oår användes i canada. v-i har idag inte fått alla

iaririiiöäi rian crnrir-iåsan, så att nåson ekonomisk rapport kan inte

redovisas. Jag har oå.i 
"n 

rånsra av alt vi kommer att få pengar över från

resan. Tanken är att detta eventuella överskott ska sparas undan till någon

resa framöver.

Kvartalsmötet biföll styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift, 450 kr'

På kvartalsmtitet antåäs a,"n 
"n 

pre-liminär budget fÖr nästa..år' med

pÅn"råt underskott pä",r 3.000 kr, vitket är mycket mindre än vanligt.

Medlemsavgiften för år 2OO4 är alltså 450 kr/ medlem
och inbetalningifort bifogas detta nummer av Lubbarunt'

Medlemsavgiftenska,enligtstadgama,varabetaldtillden
31 januari 2004.

omdetärnågonsomtyvärrintekanfortsättasommedlemiGillet,såvore
det trevtigt mäo ett vyrört om detta. M slipper i så fall att skicka ut

påminnelser.

En Trevlig Helg och ett Gott Nytt Ar önskar

kassören Ove B.
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Rapport 2fi)3:
Ärct 2003 har som tidigarc år innchållit cn strid ström av aktiviteter. Dct var
julgransplundringar, folkdans på måndagskvällar, extra träningar ptt
tisdagskvällar, gillcdans på onsdagskvällar, sang på måLndagskvällar.

sykvällar, plancringsmötcn, träningshclg på Blidö, vårfcst mcd gäster från

Karlskrona, uppvisningar, midsommarfirande, surströmmingsfest, Tensta

Marknad, rcsa till Canada, nyinvigning av Folkan, dans i kyrkan, julmarknad,

höstfcst och myckct rncr.

Samvaro och samvcrkan är väl ord som kan sammanfatta år 2003, eller hur?

Tack ska ni ha for ctt trevligt och minnesrikt år 2003.

Kommande:
Väl mött, vi scs på årcts julmarknad på Spånga Torg. Sedan "rullar det på"

enligt vårt vårprogram.
Notera våra Julgransplundringar 2004:(Mer om dettu i "Kom ihåg')

l0/l Llagagatan 2, "Kommunal", kl. 14.00

I l/l Enskcde forsamling, kl. 12.00

I l/l RåckstaT-fcircn. V-By skolan, kl. 15.00

- l7ll Årstafiorsamling, kl. 14.00
- l8/1 Sp,ånga Folkan i samarbete med VanJöreningen, se annons

- 25/l Lunda, Schcnker ( ftl Bilspedition), Tid meddelas senare.

Notera speciellt:
- Bugg, schottis, vals och hambokurs 20ll - 3013

Anmäl Er till Kcnneth & Eina eller Kenneth & Susanne.

Nya medlemmar:
Marianne & Bertil Osterlind, Monika & Gunnar Pettersson . Vi hälsar er

välkomna och ser fram emot trevligt samarbcte och roliga stunder

tillsammans i dansens virvlar.

l\'l:irrniskoru nrOt" @
Och dårför när jag ser dig, om ock i vintsrns dag. da drivan ligger glittrande
«rch kall, nog hör jag sommams vindar och lärkans friska slag och vågens

brus i alla fulla fall. Nog tycker jag ur dunig bädd sig gröna växter draga med

blåklint och mcd klöverblad, som älskande behaga, att sommaren skiner på

dina anletsdrag, som rodna och som stråla och betaga. (melodi: Den fcirsta
gångjag såg dig.....)

Birger Sjöberg

Vi ses snarct

Tact< för i Årl @d Jul och Ciotr Nrcr Årt
Kenneth ,q4 fina


