
Lubba Runt
Nr  2,  2006

 

 
Vårt sommarlov kommer att gå som en dans. När danskurserna vilar blir det i 
stället full fart på midsommarfirande och uppvisningar 
 
I detta nummer av Lubba Runt kan du se att vi aldrig tidigare haft ett så 
omfattande sommarprogram. Och förutom det kommer ett gäng att delta i 
Nordlek, som denna gång arrangeras i Göteborg sista veckan i juli.  
 
Senaste styrelsemötet konstaterade att vi behöver ner medlemmar för att i 
framtiden klara av alla våra åtaganden. Har du bland dina vänner någon, som är 
intresserad av hemslöjd, som dansar gammeldans och kanske dansat folkdans en 
gång i något annat gille, berätta om vår verksamhet och be dem komma ner till 
lokalen vid någon av våra danskvällar.  
 
Den som inte vill tappa danskonditionen på badstranden och i hängmattan kan 
passa på att sommardansa i Kallhäll, Järfälla och på Skansen. När och var kan du 
se i detta nummer.  
 
Tillönskan om en skön och uppiggande sommar  
från Lubba Runt-gänget 
 
Torsten, Inger, Siw och Erling 
 
Till medlemmar följer med detta nummer:  

- Höstprogrammet  
- Funktionärslista  
- Föreningströjor - beställningslista  
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Lite kom ihåg 
Vårterminens avslutningar 
Dans och musik 
Folkdans måndag 8 maj 19 30 
Gammel- och gilledans     onsdag  26 april 19 30 
Danshelg lör-sön 13-14 maj 
 
Dräkt och slöjd     
Sykväll tisdag 9 maj 19 00 
 
Sommarens dansprogram 
Eggeby gård, Spelmansstämma, lördag 20 maj 12.00 
Råcksta Trädgårdsförening, tisdag 6 juni 
Spånga Kyrka, midsommarafton 14 00 
Uppvisningar 
Brommagården och Frista  onsdag 21 juni 
Frista och Skoga torsdag 22 juni 
Kista, Råcksta och Josefina fredag 23 juni 
 
Höstens terminsstarter 
 
Kvartalsmöte söndag 17 sept .  18.00 
 
Dans och musik 
Tensta Marknad lördag  26 aug. 
Folkdans               måndag 11 sept.  19 30 
Gammel- och gillesdans,  onsdag 13 sept. 19 30 
Fortsättningskurs tisdag 19 sept  19 30 
 
Sång 
Start måndag 11 sept 18 45 
 
Dräkt och slöjd 
Tomteverkstad tisdag 19 sept,   19.00 
 
Fest 
Höstfest lördag 9 sept. 16 00 
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Rapport från kvartalsmötet 
Ett trettiotal medlemmar deltog i årets andra medlemsmöte, som hölls den 9 april 
i Spånga Folkans stora sal. Mötet leddes av Erik Enfors och sekreterare var 
Birgitta Weiss. 
Kassörens rapport, välgjord som vanligt, visar att vi har en stabil ekonomi tack 
vare att så många medlemmar arbetar flitigt med hemslöjd, marknadsstånd, 
lekledningar, danskurser och dansuppvisningar. Från vår stadsdelsnämnd har vi 
tilldelats ett bidrag till den kommande midsommarfesten vid Spång Kyrka, se 
bild. Det tar vi som ett bevis på att vårt arbete uppskattas även utanför 
medlemskretsen. 

 
Sommarens dansuppvisningar blir fler än vanligt, hela 10 stycken. Var och när 
kan du se under rubriken  ”Lite kom ihåg”. 
Mötets viktigaste uppgift var att besluta om höstens program. Där finns ett par 
viktiga dagar att notera före den egentliga höststarten i mitten av september: 
- Tensta Marknad, lördagen den 26 augusti. 
- Höstfest redan den 9 september på ny plats och ny tid. Se separat annons. 
Danssektionen planerar en ny fortsättningskurs för alla som vill utveckla sin 
dansteknik i pardans och komplettera med några gilledanser. Blir det tillräckligt 
många deltagare startar kursen den 19 september. 
Resesektionen informerade om nästa års planerade utlandsresa. Den går troligen 
till Italien den 24 september - 1 oktober, obs 2007! 
Mötet avslutades med visning av bildprogrammet från 30-årsjubiléet och kaffe 
med dopp serverat av festkommittén. 
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Gillet besöker Sekelskiftesgruppen 1700. 
 
2006-03-30 for en stor grupp från Spånga FDG till Orminge för att gästa Sekelskiftes-
dansarna i Nacka Hembygdsgille. 

Folkets hus fylldes av dansglada människor från Nacka och Spånga och ett växelvis 
instruerande av instruktörer från Nacka och Spånga började, det var ovant för alla men 
trevligt. Nya danser lärdes ut och övades och prövades av alla. Kenneth och Eina gav 
instruktion till midsommarhambo som fick ett fint mottagande och gillades av 
Nackadansarna, som nu övar vidare på denna dans. 

   
Eina instruerade … och Trätakt spelade 

Värmen och glädjen stod högt i tak och 
i paus bjöds det på kaffe med dopp som 
uppskattades av alla och smakade bra. 

Danskvällen avslutades med gemensam 
samling och sång – i klunga vi sjunga – 
och till hemmet glatt det bar i olika 
grupperingar. 

 

     
    Spånga- och Nackadansare blandade 
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Och leken slutar här … 

Liten presentation av Nacka hembygdsgille: 

Nacka Hembygdsgille (NHG) är en av Storstockholms större och äldre 
folkloreföreningar med ungefär 200 medlemmar. 

Föreningen hör till Storstockholms mest aktiva inom folkmusik och folkdans. De har två 
större dansgrupper och tre musikgrupper som är aktiva i föreningen. Dessutom håller de 
regelbundet kurser i gammeldans för nybörjare sedan några år tillbaka. Nacka 
Hembygdsgille tillhör riksorganisationen Svenska Folkdansringen för Bygdekultur och 
Riksföreningen för Folkmusik och Dans.  

 
Utöver dans och musik ägnar de sig också åt traditionellt dräktskick, hantverk etcetera. 
Man har medlemmar i alla åldrar, från 6 år till över 70! De har en mycket aktiv 
barngrupp, folkdansare med egen musikgrupp, sekelskiftesdansare, även den med egen 
musik, spelmanslag med nyckelharpor och gammeldansorkester. 

Sekelskiftesgruppen 1900 har dansat i tio års tid och har genomfört fem olika 
underhållningsprogram på många platser. Man framför bygdedanser och lekar i den 
anda som man gjorde vid sekelskiftet 1800/1900, där gammal och ung medverkar med 
ett text-teater-inslag med humoristisk prägel. 

Gruppen är årligen särskilt inbjuden att dansa på Skansens höstmarknad där de varje år 
har fyra föreställningar Inger W 



 
                                                                          Onsdagsdansare 
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Fotograf Hans Kündig 

1. Torsten Höglund 
2. Birgit Engström 
3. Inger Wilteus 
4. Gurli Glöd 
5. Per Wilteus 
6. Anette Minards 
7. Anita Sugita 
8. Inger Kavallin 
9. Berit Lind 
10. Ragnar Kavallin 
11. Rene Scherer 
12. Rita Eriksson 
13. Kurt Aronsson 
14. Inger Westlund 
15. Inger Holmér 

16. Hasse Linder 
17. Solveig Spjut 
18. Sonja Aronsson 
19. Herbert Söderström 
20. Rune Forsberg 
21. Hasse Karlsson 
22. Erik Barfestam 
23. Holger Rönnblom 
24. Siw Magnusson 
25. Marta Allegren 
26. Gösta Petterson 
27. Oskar Allegren 
28. Inger Svensson 
29. Kajsa Begner 
30. Fernando Araya 

31. Ingrid Andersson 
32. Göran Lundström 
33. Rose-Marie Grundström 
34. Erling Magnusson 
35. Henry Svensson 
36. Stig Andersson 
37. Alf Jakobsson 
38. Gerd Schultz 
39. Ingegärd Karlsson 
40. Erik Kristiansson 
Ej med denna kväll: 
Sven-Erik Ervenhag 
Ove Bergkvist 
Elsa Ekstrand 
Sune Ekstrand   
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Aspnässkolans matsal, 
Jakobsberg 
Måndagar: Gammeldans kl 19.30-22, 
24.4 Bas, Fiol och Drag, 8.5 Bro Låtgille. 
Entré 50 kr. Fika medtages. Arr. GDV 
Jakobsberg 
Lördagar: Modernt och gammalt kl 19-23 
22.4 Gideons 
Entré 80 kr. Arr. GDV Jakobsberg 

Skälbyskolan 
Lördagar kl 19-24. 
13.5 Rålans (vårfest) 
Anmälan tre dagar innan på 580 364 23. 
Entré varierar. Servering. Arr. Järfälla 
Norrlandsgille 

Ulvsättra loge 
Tisdagar kl 19-22 
9.5, 16.5, 23.5, 30.5, 13.6, 20.6, 27.6, 
8.8. 
Entré 60 kr. Servering.  
Arr. Ulvsättra Bygdegårdsförening, 
Vuxenskolan 

Skälby dansbana 
Torsdagar kl 19-22 
1.6, 8.6, 15.6. 
Entré 50 kr. Servering. Vid regn Skälby 
Gård 
Arr. Skälby-Barkarby 
Bygdegårdsförening 

 

   Dansen på  
   Skansen  

 

      
 
Dansen på Skansen startar i och med midsommarhelgen med både modern och 
gammal dans både fredag och lördag. Sen blir det dans hela sommaren fram till den 
28 augusti. Här finns möjlighet att dansa allt från foxtrot och bugg till tango och 
polskor.  

Danskvällar gäller vanlig Skansenentré, utom fredagar och lördagar i juli och augusti 
då de tar ut förhöjd avgift om 30 kronor från klockan 19.00. Du som har årskort eller 
frikort betalar endast 30 kronor i tillägg. 

Måndagar: Storbandsdans. 
Tisdagar: Blandad dans. 
Onsdagar: Gammaldans (juli) 
Torsdagar: Polskor (augusti) 
Fredagar: Modern dans. 
Lördagar: Modern dans.
 
 Inger W 
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Midsommarfirande vid Spånga Kyrka 

 
Midsommarfirandet vid Spånga kyrka slår rekord varje år och vi hoppas att ännu fler 
kommer i år med vänner och bekanta och gärna många barn, som virvlar runt i dan-
sen kring midsommarstången och kämpar om godispriserna i lekarna. Kom i god tid 
och klä stången med blommor och bind en blomsterkrans att sätta på ditt hår.  

 
10.00  Alla funktionärer samlas vid Prästgården och sätter fart på 

förberedelserna. 
14.00 Midsommarstången kläs med blommor 
14.30 Midsommarstången reses 
14.40 Dans kring midsommarstången för stora och små 
15.00 Dansuppvisning av folkdanslaget 
15.30 Kämpalekar för barnen. Alla får pris! 
16.00 Avslutning 

Kaffeservering, tombola och chokladhjul! 
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Spelmansstämma på Eggeby Gård 
Kom till Eggeby Gård lördagen den 20 maj vid tolvtiden så får du uppleva sann 
spelmansglädje. Sju spelmanslag bjuder på sina bästa låtar, tillsammans och var för 
sig, i buskspel och på dansbanans scen. Vi kan delta med spontandans för att 
underhålla publiken och oss själva och göra PR för vår verksamhet. Folkdräkt eller 
sekelskifteskläder är det som gäller. Stämman avslutas omkring kl 18 
 

Tensta marknad 
Spånga Folkdansgille deltar på Tensta marknad lördagen den 26 augusti med en liten 
dansuppvisning. Kom och se och känn den exotiska atmosfären i Sommar-Tensta. 

 
 
Det är inne att fira ute – till exempel 
HÖSTFEST 
Vår alltid lika kreativa festkommitté kommer med ett nytt grepp till årets höstfest. 
Den kommer att firas på Ängsjö, som ligger i Kallhäll. Där finns en festlig 
utedansbana (med tak om det mot förmodan skulle regna lite) plats för grillning och 
synnerligen god ventilation.  
 
Tid: Lördagen den 9 september. OBS! kl 16! 
Plats: Ängsjö. Färdbeskrivning meddelas senare 
Dans: Mycket 
Mat och dryck: Grillat, gott och uppfriskande 
Pris: 150 kr 
Anmälan: Senast 30 augusti. Lista finns redan uppsatt i lokalen, men om du inte 
kommer dit under sommaren går det bra att ringa till Rune 37 21 39 eller någon 
annan i festkommittén. 

Snart får vi glädja oss åt 11 

den sura strömmingen igen 
När vi vinkat avsked till sommaren är det idealiskt att börja uppladdningen inför 
hösten med en riktig surströmmingsfest. 
Dag är ännu så länge lika flytande som de drycker som hör fisken till, men du kan 
nog räkna med en lördag i september. Håll utkik efter anmälningslista i lokalen så 
blir både tid och plats lika klart som strömmingsspad. 

 
Välkommen! 

 
Fortsättningskurs med gilledanser 
Erfarenheterna av vårens danskurs är så goda att våra dansledare, Eina och Kenneth, 
är intresserade av att fortsätta kursen under höstterminen.. Den är tänkt att börja den 
19 september och omfatta 8 gånger. Det blir utveckling av pardanserna vals, schottis, 
tango, hambo och polska. Dessutom ett helt nytt avsnitt med gilledanser, där man 
dansar i grupp och ofta växlar partner. 
 
Intresserade anmäler sig till Eina & Kenneth tel 760 18 12 eller på vår hemsida 
www.tttab.com/sfg. 
 
Efter midsommar kommer tomten 
När snart all hemslöjd är klar för midsom-
marens tombola börjar Dräkt och Slöjd arbetet 
med kommande julmarknader. Får du tid över 
i sommar kan du göra något du verkligen 
gillar: snickra, virka, sy, brodera, väva. Fråga 
gärna sektionen om tips.  

Till jul behövs många mjuka tomtar. Den 
första tomteverkstaden är tisdagen den 19 
september. Skriv upp i almanackan och kom 
ner till vår lokal. Jobb och trevlig samvaro 
utlovas!  

Se vad som behövs! 
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eftersnack!  
 

Våren närmar sig med stormsteg. På måndagarna tränas det för 
fullt för alla uppvisningar vid midsommar.  

Onsdagsdansen har med detta nummer tagit sommarledigt. Ett stort 
tack till Ingegerd och Hassarna och även till alla som hjälper till 
med kaffeserveringen. Ni gör ett mycket bra arbete. Roligt också 
att se att det finns några par, som vågar sig ner från nybörjar-
kursen.  

Levande musik har det varit varje gång genom "Två Strån", d v s 
Alf Jakobsson, dragspel och Erik Kristiansen, gitarr, och "Mats 
och Nisse" med Mats Eriksson på durspel, Gun-Britt Hamnström, 
munspel och Nils Möllergren, gitarr.  

Nu är det inte så lång tid kvar när vi skall åka till Gysinge Herrgård 
för vårens danshelg.  

Här kommer även ett nytt ordspråk 
 

"Passa på och njut nu", säger folk ibland. Men så 
snart man anstränger sig för att njuta, upphör 
njutningen 

Ove Jansson 

 

Manus till nästa Lubba Runt vill vi ha
senast måndagen den 25 sept 2006.
Utgivningen blir den 9 oktober.

Lubba Runt
är medlemsbladet för

 Spånga Folkdansgille
c/o Gunnel Petersson,  Elsbyvägen 66,  162 70 Vällingby

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

Dansledare: Kenneth Olofsson 08-760 18 12
Beställning av dansuppvisningar och lekledning

hos Kenneth 760 18 12 eller på telefonsvararen 36 47 78.
Redaktör för Lubba Runt:

Erling Magnusson, 08-760 41 95,  mobil 070 5956780
Vårt program finns på Internet:

http://www.tttab.com/sfg
 


