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Nu har vi utökat antalet nybörjarkurser, för att möta det ökande dansintresset. Årets nyhet är Ballroom. 
I denna kurs lärs ut vals och jive. Övriga grundkurser är bugg, linedance, squaredance och barnstuffa.
Fortsättningskurser som vanligt.  Allt framgår av bifogat kursprogram.  

Nytt är också att vi kommer att ha alla danser i Danssmedjan, där vi utökat verksamheten med ytterligare
en danslokal. Den stora nya lokalen är nu klar och har ett 200 kvm glänsande parkettgolv.  Välkomna dit
till Öppet hus lördag den 14 januari. Tag med vänner och bekanta!

Välkomna till vårens kurser!

På bilden några av föreningens dansledare i den stora nya lokalen i Danssmedjan.

Foto: Inge Isaksson
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Hej alla,

Nu närmar sig julen med stormsteg och ännu en
termin är till ända. Under hösten har ett gäng av
föreningens medlemmar gjort ett fantastiskt
jobb med att färdigställa vår nya lokal, så vi får
hela föreningens verksamhet under ett och
samma tak. Till alla dessa (se separat artikel)
samt till Torsten Wickström vill jag rikta ett

extra stort tack.

Innan terminen börjar har vi Öppet Hus  den 14 januari
med prova på dans, samt invigning av den nya lokalen.

Passa på redan nu att boka in den dagen samt sprida budskapet till era vänner.
Alla är välkomna!

Än en gång ett stort tack för det gångna året samt en riktigt 
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Ann-Sofie J Nilsson

Ordförandens spalt

Öppet hus och Prova På  
lördagen den 14 januari 2012

mellan kl 13-16.

Ta med hela familjen och vänner och bekanta till 
Hamboringens nyaste lokal i Danssmedjan.

Program
Kl 13.00 Invigning 

Kl.13.15 Danskavalkad från olika grupper
Kl 13.45 – 16.00

Provdansa  linedance,  bugg,  foxtrot,  squaredance, 
rounddance och gammaldans,  tillsammans med 

våra dansledare.

•  Vi bjuder på fika och godis till barnen.
•  Lotteri, där högsta vinsten är en valfri danskurs.

VARMT VÄLKOMNA!

Frågor? 
Ring Britt-Marie 0733-122838 eller Ann-Sofie 0733-400762
Lokalen finns på Intagsvägen 3, infart mitt emot Dynapac.      

Karta finns på www.hamboringen.se 

Kolla skylt Danslokal

Senaste nytt -  kolla hemsidan www.hamboringen.se
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Nu står ytterligare en danslokal till för-
fogande för Hamboringen i samma
industribyggnad i kvarteret Vapen-
smeden, där föreningens nuvarande
lokal ligger. Verksamheten är därmed
samlad på ett och samma ställe. 
Till våren kommer alla föreningens kur-
ser att hållas i dessa två lokaler. Undantag
är kurser i Jämjö.

– Äntligen är vi i samma byggnad,
säger Göran Elgh, som är lokalansvarig
och tillsammans med övriga i styrelsen
har haft flera års arbete med att finna lös-
ningar för att få ihop föreningens verk-
samhet. 

– Det känns nu bra att vi kan gå vidare
och veta var vi ska ha vår verksamhet,
utan jaga lokaler. Eftersom hela Hambo-
ringens kursverksamhet nu måste rymmas
i dessa två lokaler innebär det, att vi får
maka ihop oss lite mer än tidigare. Detta
måste alla ha förståelse för och anpassa
sig efter, framhåller Göran.

Den nu aktuella lokalen är ca 240 kvm
och har under hösten iordningsställts av
ett gäng hamboringare, som har utfört ett

systematiskt och väl planerat arbete.
Bland annat har ett 200 kvm stort dans-
golv lagts, väggar har målats och ventila-
tionsaggregat har lyfts in. Dessutom har
ett förrådsrum, som tidigare såg ut som
en mindre katastrof, förvandlats till ett
väl fungerande förrådsutrymme. 

VISST JOBB ÅTERSTÅR
– Det som i skrivande stund återstår är

att koppla in ventilationsaggregaten samt
att införskaffa och sätta upp dämpskivor i
taket, för att ta bort så mycket eko som
möjligt, säger Göran Elgh. Detta är dock
inget som hindrar verksamheten.

Dessutom ska väggar smyckas och
gardiner sättas upp. Även där har vi
erbjudits proffsig hjälp av en hamboring-
are, Eva Kysinger, som är textillärare.
Fler hjälpande händer tar vi gärna emot.
Kontakta ordförande Ann-Sofie J Nilsson,
tel 0455-26060.  

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

Två danslokaler och förråd i 
samma byggnad

Vi tar gärna och tacksamt emot förslag
från medlemmar på kandidater, som
kan tänkas vilja engagera sig i före-
ningsarbetet.

Särskilt behöver vi namnförslag till
ledamöter i Squaresektionen, Gille-
och gammaldanssektionen och
Rounddancesektionen.
Men även till Moderna och Linedance.
Dessutom söker vi någon som kan ta
över som arkivansvarig. Ett arbete som
innebär att föreningens samlade doku-
mentation överförs till kommunarkivet.  

Ett intressant och inte alltför belas-
tande arbete. Det underlättar om man
har god kännedom om föreningens
arbetssätt, organisation och historia. 

Närmare upplysningar lämnas av
Britt-Marie Samuelsson.
Välkomna att höra av er! 
Bengt-Göran Lexhagen, 0455-20229
Håkan Ivarsson, 0455-50078

Valberedningen 
vill ha förslag

Målning, golvläggning, byte av armaturer, snickerier, montering av hyllor och venti-
lationssystem har utförts av fr v övre raden Torbjörn Olsson, Leif Pettersson, Leif
Fransson, Conny Törnström och Bo Jarnvall. Nedre redan fr v Göran Elgh, Leif
Hansson, Åke Samuelsson och Bengt Pettersson.  På bilden saknas Kenneth
Andersson och Peter Fridlund.
Det finns även medlemmar som ställt upp vid enstaka tillfällen samt företag som
skänkt material och sponsrat oss så vi kunnat hålla kostnaden nere. Vi från styrelsen
vill framföra ett stort TACK till er alla.
Tack också  till Albinsson & Sjöberg, som bidragit med klickgolv till förråd och hall.

JULKLAPPSTIPS
Ge en Danskurs i Hamboringen

i Julklapp!
Stort urval av danser.

Kontakta Ann-Sofie J Nilsson,
tel 0733-400762

Reservera redan nu tid för
ÅRSMÖTE 2012

Härmed kallas samtliga medlemmar i
Dansföreningen Hamboringen 

till årsmöte
Lördagen den 4 FEBRUARI 2012

klockan 15.00
Lokal: Danssmedjan, Intagsvägen

Föreningen bjuder på fika!
Välkommen!

Styrelsen

Stort tack till alla som har fixat lokalen!

Kursstart söndag 
den 15 januari!
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Nybörjarkurs i gammaldans, dans-
träffar i Jämjö och Nättraby samt två
gemensamma gilledansträffar...

Gilledansledarna Lisbeth Kedjevåg
och Bengt Pettersson samt Birgitta
Linnersjö och Britt-Marie Samuelsson
bjuder på ett gediget dansprogram
varje säsong. 
Dansträffarna är en salig blandning av
allehanda gillesdanser. Mellan 15-20
danser per kväll brukar man hinna med
och det blir imponerande ca 200 danser
per termin. 

Att förbereda varje danskväll kräver en
god planering. Danser skall väljas och
musiken skall ordnas. Och med tanke på
att det finns över 1000 gillesdanser, gäl-
ler det att ha ha koll på läget och att göra
urvalet kan inte vara helt lätt.

-Vi blandar  båda nya och gamla danser,
svåra och lätta och varierar med familje-
danser. Det gäller att försöka hitta rätt, så
att våra dansare hänger med och tycker
det är roligt, betonar dansledarna. 

Nybörjarkursen i gammeldans, som
leds av Lisbeth och Bengt, har 24 nya
dansare, vilket är mycket glädjande. 
- Det är en trevlig grupp som gjort fina
framsteg och nu hoppas vi att alla fort-
sätter till våren.

Hamboringen har nu sagt adjö till
Nättraby Folkets Hus, efter väldigt många
år. I fortsättningen kommer Nättraby-
grupperna att dansa i  Hamboringens
senaste nytillskott, i den stora salen på
Danssmedjan.  
-Det ser vi fram emot, säger Bengt och
Lisbeth. Det blir enklare att ha allting på
plats i samma byggnad!  Och så är ju
lokalen så fin!

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

Gediget program för gilledansarna 

– Det talas mycket om livskvalitet och
motion och det är just detta ni bjuder på. 
Det framhöll Karin Tollerz tillsammans
med sin Bengt P, vid gillesdanskvällens
avslutning i Nättraby den 29 november,
när de framförde gruppens tack till dans-
ledarna Bengt och Lisbeth,

Det har varit mycket skratt, svett och

glädjetårar. Vi motionerar inte bara föt-
ter, armar, ben och hjärta, utan också
hjärncellerna, även om vi frågar om och
ber er repetera. Vi gör så gott vi kan och
när det blir fel får vi skratta extra myck-
et, för social samvaro är också livskvali-
tet, framhöll Karin.                                  

Ni bjuder på LIVSKVALITET... 

Ni bjuder på livskvalitet, sa Karin och Bengt och överlämnade en blomma o present

Biilder från samdansningen i Jämjö.
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Oj, vad tiden går
fort när man har
roligt och det har vi
på gammaldansen i
Jämjö på tisdags-
kvällarna, tillsam-
mans med våra
dansledare Britt-
Marie och Birgitta.
Dessa bjuder san-
nerligen på sig själ-
va och vi får prova
på allehanda danser,
med blandat utbud. 

Den tappra
skara dansare som
är med gör verkli-

gen sitt yttersta för att hänga med i
svängarna. Hjärngympa, svett och skratt
i en salig blandning och på fullaste all-
var, brukar ge bra resultat.

Till våra ”ensamma damers” förnöjel-
se finnas Anita med dotter Nathalie, som
oftast får dansa herre. Det sköter dom på
ett ypperligt sätt och vi är så glada att
dom finns där för oss. 

Britt-Marie, Birgitta, Anita och
Natalie blev avtackade med ”julklapp”,
för den gångna terminen. Dansarna 
hälsades välkomna tillbaka till vårtermi-
nen 2012.

Text: Ingegerd Andersson
Foto: Inge Isaksson

...och hjärngympa och skratt

Dansenkäten
Det finns väldigt många gille-
danser. Över 200 dansas det
varje säsong. 
Vilken är din favorit? 
Vad är det bästa med gilledans?
Vi gjorde ett nedslag i dansens
virvlar på samdansningen i
Jämjö under hösten.
Så här tycker några av dansarna.

Ingmar Johansson och 
Britt-Marie Olsson:
Ingemar: Carl Philips vals är fin.  Det
bästa är att man får motion o socialt
umgänge. 

Tips: bygg gärna ut verksamheten med
stuffa, för att få in fler ungdomar.

Britt-Marie: Magdalena,
Bröllopshambo och Pjäxen, hör till favo-
riterna.  
Gilledans är rolig motion och ger fin
kamratskap. Man träffar andra som har
samma intresse. Och så håller man hjär-
nan igång. 

Lennart Niklasson och Eivor Landiin

Lennart gillar det mesta, men främst
hambovarianter av olika slag.  Man rör
sig till glad musik och umgås med trevli-
ga människor.

Eivor gillar också hambo och speciellt
de danser som Birgitta och Britt-Marie
knåpar ihop, t ex Midsommar vid
Skäravattnet och En dans påSkäratorpet,
som har härligt sambataktstuk. 

Av gillesdans blir man glad, det är
omväxlande, man får motion och får
tänka. Men danserna får dock inte ha för
många och krångliga turer, man måste
kunna slappna av. Positivt är den fina
gemenskapen. Här finns ett speciellt
gemyt! Det är bra att Hamboringen
finns!

Birgit Persson och Rolf Bergqvist

Birgit föredrar lite mer moderna takter,
typ, Dear One.  

Som mångårig hamboringare gillar Rolf
det mesta, men speciellt Vikasvingen,
som är en svingig schottis i fyra turer
med polka-, snoa- och Billy baoy-steg. 

Vi gillar dans generellt, men har gjort
en dansdeal, berättar Birgit. Jag följer
med Rolf på gillesdanser och Rolf går
mig på bugg. Så blir vi båda nöjda. 

Gunilla och Kjell Boulliant
Pjäxen och Isabella är härliga danser. Jag
gillar allt som det inte är schottis i, 
säger Gunilla. Kjell favoriserar
Härjedalsvingen. 
Gillesdans är härlig motion och det är en
fin kamratanda. Man kan vara trött, när
man går hemifrån, men när man 
kommer hem efter en gilledanskväll är
man glad och pigg!

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson
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Hamboringens Folkdanslag har tillsam-
mans med musikergruppen, Jordnära åter
gjort bejublade uppvisningar i Tyskland,
den här gången i den tyska staden
Dargun. Dargun ligger i provinsen
Mecklenburg-Vorpommern. som tillhörde
Sverige mellan åren 1648-1815.
Folkdanslag och musiker var här första
gången i oktober 1995. Sedan har det
blivit totalt sex gånger, vilket man från
Dargun återgäldat tre gånger, med besök
hos Hamboringen i Karlskrona. Vid andra
besöket planterades ett Astrakanäppel-
träd, som symbol för kärlek och vänskap
mellan människor. Kaninerna åt tyvärr
upp trädet, varför vi året efter planterade
ett nytt träd, nu dignande av frukt.

Vår kontaktperson under alla åren
har varit projektleiterin Ingrid Kunicke,
som nu går i pension. Vi tackar för alla
åren av gott samarbete och önskar henne
lycka till. När Hamboringens folkdan-
slag framförde Fredsdansen med tända
facklor tillsammans med musiker från
Jordnära på lördagskvällen, stod Ingrid
tillsammans med den svenska gruppen.
Vi var alla gripna av den högtidliga
stämningen, när den tyska melodin ”Ein
bischen freedom” tonade fram i den
mörka natten, upplyst av facklorna. 

Resan till Tyskland blev njutbar i
den moderna Trossöbussen, som beställts
av Karl-Gustav Johansson. Han har
också varit samordnare av resan, vilket

han skött på ett förtjänstfullt sätt.
Till Hamboringens folkdanslag har

kommit Jan och Lena Serrander, två
vana och kunniga dansare. När det blev
aktuellt med resan till Tyskland, tog Jan
på sig det stora ansvaret att hålla kontakt
med Tyskland, inte minst Ingrid Kunicke.
Det blev en lyckad resa, med ett bra
boende på vandrarhemmet i Teterow.
Det visade att Jan hade varit reseledare i
ungdomen och talade flytande tyska.
Hans kunskaper kom väl till pass och
förhöjde resan ytter-
ligare.  

De kunniga och
skickliga dansledar-
na Rune och Sonja
Persson, hade finsli-
pat Hamboringens
folkdansare inför
tysklandsresan, vil-
ket resulterade i
stora ovationer från
den tusenfaldiga
kunniga danspubli-
ken. På lördagskväl-
len var det Långe
Jan, Eufraims vals,
och Nedför vägen,
som rönte störst
uppmärksamhet.

Vid söndagens
två kilometer långa
parad genom

Darguns gator, tillsammans med över
tusen dansare och musiker från hela
Europa, spelade musikergruppen
Jordnära och Hamboringens folkdansare
framförde ett flertal danser, inte minst
tillsammans med folkdansarna från Uns
Lütt museums folkdansgrupp.  De har på
sin repertoar flera danser man lärt sig av
Hamboringen. En oerhört effektfull dans,
som nu framfördes av gruppen från
Dargun, var en träskodans i tunga 
holländska träskor.

Folkdanslaget och musikgruppen Jordnära 
gjorde bejublade uppvisningar i Tyskland

Gruppen Jordnäras skickliga musiker och Hamboringens
dansledare Roland Olsson, Rune Person, Christina Engman
och Sonja Person. 

Paraden in i slottsparken med Hamboringens och Sveriges flagga i täten.



Föreningsaktuellt nr 4 2011   7

Söndagsdansens program på stora sce-
nen uppskattades verkligen och
Kökspolkan, Långdans från Närke,
Karen Ann och Kalle vävare fick stora
ovationer.

Kvällen avslutades i Teterow med
en gemensam typisk tysk måltid, bestå-
ende av öl, bröd, korv, frukter, kaffe och
allt vad man kan önska till en tysk fest-
måltid. Musikerna Jordnära spelade i
flera timmar och feststämningen var hög,
ända till läggdags.

En lugn avstressad resa avslutades
med gemensam festmåltid på färjan hem
till Sverige, helt i Rune och Sonjas stil.
Det är lika viktigt med den sociala
gemenskapen, som danserna. Tack alla
ni som varit delaktiga till denna minnes-
rika resa, inte minst till våra dansledare
Rune och Sonja Person.

Hur lätt det skulle vara för jordens
människor att leva, om man istället för
att kivas älskade, åt god mat och dansade
i Hamboringen. 

Text och foto: Sten-Eric Lindström 

Start på paraden vid Stortorget, inför den två kilometer långa paraden. Bl a ser vi Rune och Sonja och Malte på bilden.  

Det äppelträd som Hamboringens folkdanslag tillsammans med musiker planterat i
Museparken, dignande av frukt.

På stora scenen i slottsparken Dargun framträdde Hamboringens Folkdansare till-
sammans med musikerna Jordnära och gjorde stor succé.

Hamboringen samverkar med
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Linedance har många järn i elden.
Här får ni läsa om en typisk linedance
vecka, så att ni får reda på lite av vad
vi sysslar med. 

Veckan börjar på måndagen med att
FAR gruppen intar lokalerna. FAR står
för Fysisk Aktivitet på Recept.  Denna
termin har de fått fler deltagare, vilket de
är väldigt glada för. Det är en glad och
positiv grupp dansare, och den 12/12
kommer de att ha julavslutning, natur-
ligtvis med en massa dans. 

På onsdagarna har vi linedance fortsätt-
ning, som är ett stort glatt gäng. Vi har
väldigt roligt tillsammans, och trots våra
duktiga instruktörer så slår vi ibland
knut på våra ben och fötter. 

Seniorgruppen har en hel del glada och
positiva fötter som dansar varje torsdag.
De har en egen bagare som berikar
många fikapauser med lite sött. Den 24
november hade gruppen avslutning med
smörgåstårta och marängtårta till kaffet,
som sedan dansades bort med glatt
humör.

På torsdagarna har vi även fortsättning 2.
Där lär vi oss danser på högre nivå men
även kortare danser, med lite tokiga steg
som våra dansanta instruktörer tålmodigt
försöker lära oss.
Denna termin har det tillkommit en
friskvårdsgrupp på fredagarna, med
friska tjejer från Samhall. Några av dem
deltog även på vår Halloweendans.

På söndagarna har vi haft nybörjar-
kursen. Vi har varit en liten men trogen

skara, som har haft det roligt tillsam-
mans och lärt oss många danser.
Vi hade vår årliga Halloweendans och
det var många av oss som kom utklädda.
Vi hade en mycket trevlig kväll med
mycket dans och skratt. Tack till dem
som ställde upp och dekorerade lokaler-
na och fixade med fikat. 

Onsdagen den 30/11 hade vi vår avslut-
ning, som firas gemensamt med alla
nivåerna inom linedancen. Det dansades
en massa danser från de olika nivåerna.
När det var en dans som man inte kunde,
var det många som ändå försökte hänga
med och lyckades väldigt bra. Och jag
måste säga att vi hade många duktiga
och glada kursdeltagare på dansgolvet.

I pausen bjöds det på kaffe och kaka,
som vi intog medan vi pratade och skrat-
tade. Då passade vi även på att tacka
våra instruktörer, med blommor och
applåder. 

Naturligtvis avslutades kvällen med
mera dans. Jag tror nog att många med
mig tyckte, att det var en mycket trevlig
kväll, och ett bra avslut på terminen.
Jag vill passa på att sända ett stort tack
till alla våra duktiga instruktörer på de
olika nivåerna. Men också tack till alla
kursdeltagarna, som har varit med och
gjort detta till en bra termin.

Text o foto: Lene Linde

Många linedancegrupper på gång
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I dagarna tre, 7-9 oktober, har ett 50-
tal av de svenska rounddansarna varit
samlade i Karlskrona för Svenska
Rounddansförbundets höstmöte med
dans. Hamboringens rounddanssek-
tion stod som värdar för arrange-
manget. 
Dansen var förlagd till Hamboringens
gamla lokaler i Gullberna Park, Film-
salen och Spegelsalen (fd sal 1). Helgens
workshop, en trevlig chacha Rolling In
The Deep, leddes av Anette Frank och
Bernt Bergdahl, Ludvika. Samtliga
svenska cuers, Inge Carlsson Kungsör,

Mona Törnqvist Ösmo, Bernt Bergdahl
Ludvika och Gunilla Jägdahl Märsta,
samt Hamboringens egna cuers Janne
Samuelsson och Åke Grahm verkade för
att dansen flöt fram fint i två salar och
alla fick sitt danslystmäte tillgodosett.

Birgitta informerade också om dans-
kurser sommaren 2012. Då har förbundet
engagerat ett instruktörspar från USA,
Pamela och George Hurd, att leda phase
IV-V och V-VI kurserna. Dessa är för-
lagda till Sparres gymnastiksal och vi
förväntar oss att många rounddansare
från Sverige och övriga Europa ska hör-

samma inbjudan om dessa kurser. Hurds
är ett av rounddansvärldens ledande
instruktörs- och cuerpar. 

Även kurser på phase II-III och III-
IV kommer att förläggas till Karlskrona
sommaren 2012 med Åke och under-
tecknad som instruktörer. Karlskrona
börjar bli ett utbildningscentrum för
rounddansare.

Danshelgen avslutades på söndagen,
med avtackning av cuers och arrangörer. 

Text: Birgitta Grahm
Foto Inge Isaksson

Hamboringen värd för svenska rounddansare

Annica Lindh, Hamboringen och Bertil Claesson
från Gotland.

Dansen går i Spegelsalen.

Brita Sturek, Eksjö och Olof Arnoldsson,
Hamboringen. 

Ingrid Jaxén, Hamboringen och Ronny
Heineman, Ludvika.

Astrid och Janne Samuelsson.

Birgitta och Åke Grahm. Margareta Åkesson, Vänersborg och Ingmar
Albinson, Hamboringen. 
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Välfyllda bord på 
squaredansarnas loppis

Mitt uppdrag i valberedningen har krävt
att jag har besökt flera olika dansgrupper,
vilket inneburit många trevliga samman-
träffanden med personer, som man annars
sällan ser. Det är ju rätt många olika
danstyper det rör sig om och helst skulle
jag själv vilja dansa i alla, om tid fanns.

Dessutom gagnar det föreningskänslan,
att dansgrupperna träffas. De gemensamma
lokalerna kommer säkert att underlätta
detta. 

En kväll kom jag till 60+-gruppens
träning, därav rubriken. De flesta kommer

väl ihåg den Beatles-melodin. Här var
stämningen på topp och dansen i full
gång. Som gillesdansare kände jag igen
många danser och danslusten var verkli-
gen inte att ta miste på. En självlysande
tillställning, som vittnar om lång erfaren-
het och dansglädje. 

”Go on” alla 60-plussare och en häls-
ning till styrelsen: bered er på fortsätt-
ningskurser 70+ och 80+.

Text: Bengt-G Lex

”When I was 64”

Ett trettiotal av Hamboringens square-
dansare hade samlats på Danssmedjan
den 15 oktober, för sin sedvanliga hös-
taktivitet, med ca tre timmars dans och
som avslutades med en bit mat. 

Som vanligt höll vår duktige clubcaller
Christer ordning och reda på oss dansare.

Text o bild: Jan-Åke Hansson

Squaredansträff

Avslutningsfesten med Busgruppen var
väldigt rolig, med mycket dans, skratt
och god fika. Även föräldrarna och sys-
konen fick vara med och lära sig våra
danser vi gjort. Barnen visade först hur

dansen såg ut och sedan fick föräldrarna
och syskonen prova dansa den med hjälp
av barnen. 

Text o foto: Nathalie Ivarsson 

Avslutningsfesten med Busgruppen

TACK!
Till alla Hamboringens Rounddansare

för all uppvaktning i 
samband med min födelsedag.
Jag är glad och tacksam över 

att tillhöra Er skara!
Det är svårt att formulera

det man känner utan att bi l
ångrandig, men RD-gruppen 

är ett härligt gäng!

Astrid

Årets upplaga av squaredansarnas lopp-
marknad ägde rum i Danssmedjan, sön-
dagen den 23 oktober.

Som alltid, var borden välfyllda med
allehanda ting, allt från korkskruvar till
TV-apparater, kläder, julsaker och diverse
elprylar. Man förvånas alltid över hur vi
kan samla ihop så många prylar, men vi
är bra på det.

Det var en strid ström av spekulanter
som kom och hoppades på att fynda
något av detta utbud. Efter ett par tim-
mar med prut och prat, var det så dags
att stänga butiken. Vi hade då fått ett till-
skott i squaresektionens kassa och de
saker vi fick över skänkte vi till Human
Bridge second hand i Kungsmarken. 

Nu är det bara att börja samla till
nästa gång, då vi räknar med att hålla
loppisen till våren.

Text: Ingegerd Andersson   
Foto: Christer Bern

Tänk på att betala 
KURSAVGIFTEN
före den 1 februari. 
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Graduerade med bravur
Lördagen den 3 december arrangera-
de rounddanssektionen sin traditionel-
la julavslutning. I år hade vi glädjan-
de nog tillfälle att graduera tio styck-
en nya rounddansare. Efter tre termi-
ner under Astrid och Janne
Samuelssons superba ledning, har
dessa nya rounddansare lärt sig
rumba, chacha, vals och twostep. 

Festen började med lite uppvärmnings-
dans. Därefter följde det vi kallar gra-
duering, en sorts examen där man får ett
kvitto på vad man har lärt under en
grundkurs på tre terminer.

Domare var inkallade från grannk-
lubben Crossby, Ingrid och Yngve Lörup
och Gun-Britt och Nils Werngren. 

Graduanterna fick först ett antal klu-
riga rebusfrågor och därefter dansade
gruppen en dans i varje disciplin. Allt
klarades med stor bravur och domarna
var mycket imponerade, inget att anmär-
ka på. Därpå fick alla sina diplom och
ett ”tänkvärt ord på dansvägen”, genom
den speciella ceremoni, som ingår i
rounddansens graduering.

Efter denna lite högtidliga del, fort-
satte dansen under ledning av våra cuers
Janne Samuelsson och Åke Grahm. 

Kvällen avslutades med julgröt och
skinksmörgås. Birgitta och Åke blev pre-
sentade med choklad och glögg, av sina
tacksamma kursdeltagare. 

Birgitta informerade också helt kort
om vårterminens kurser. 

De nygraduerade är: Gun-Britt och
Torsten Wikström, Yvonne och Bernt
Johannesson, Annica och Jens-Olof
Lindh, Ingrid Jaxér och Ingmar Albinson,
samt Angela Svensson och Pia Ekström.

Text: Birgitta Grahm 
Foto: Svante Resman

Rounddansledarna Astrid och Janne Samuelsson här tillsammans med sina elever som
graduerats! Fr v Gun-Britt Wikström, Torsten Wikström, Annica Lindh, Jens-Olof
Lindh, Angela Svensson, Bernt Johannesson, Yvonne Johannesson, Pia Ekström (något
skymd) samt Ingrid Jaxér. Även graduerad är Ingmar Albinson, som saknas på bilden.

Det råder kärva bud runt om i EU-
sfären och riktigt hårda, i länderna runt
Medelhavet.
Frihet och pengar står på spel. Inget
ovanligt egentligen, bara det att man får
veta så mycket mer nuförtiden. På gott
och ont skulle jag vilja påstå. Varje dag
letar jag efter en plats, att gräva ner
mina surt förvärvade riksdaler på. 
De euro jag hade, har jag skänkt till
behövande, t.ex Olympialandet, samt
allas vår Berlusconi. Ett tag funderade
jag på att ge rubbet till SAAB, men ång-
rade mej, enär jag bedömde, att då få
hela GM mot mej. Tala om ”något” mot
strömmen.

Och den enda union som skulle
behövas nu, är den vi hade med Norge.
Då vinner vi alla skidtävlingar, samt blir
delägare i stora rikedomar. Just dessa 
ger ju frihet, i varje valfrihet att t. ex 

inte svälta ihjäl, samt millioner i bonus. 
Annat är det att behöva sätta livet till 
för att få tala och tycka fritt. Hoppas
dessa människor blir insläppta i pärle-
porten.

Det blev i alla fall jag häromdagen.
Det finns nämligen en vid ”Blå Port”.
En mycket vacker, med dörren lovande
på glänt. Skänkt av Skanska, sägs det.
Betydligt billigare än Spanska trappan,
alltså.

Ja, skåningarna ska vi hålla oss väl
med, ety vi framledes kan ha god nytta
av detta vänligt sinnade folk. Annars
kan vi nödgas bilda region med
Kaliningrad, eller än värre, med motvil-
liga Kalmarlänningar. Skåningaslätten
har vi turligt nog redan på Wämö. Till
yttermera visso, är det fullt av skåningar
i min (KA 2:s) Kamratförening, som
numera enbart firar minneshögtider.

Våra bedrifter i kronans kläder blir allt
större och vårt mannamod obeskrivligt.
Med stor skicklighet höll vi fienden
utanför hank och stör och med stor san-
nolikhet hade vi vunnit alla krig, som
inte blev av.

I älgajakten satt jag på pass vid
min sen länge nedlagda byskola.
Nedlagd och nedlagd, sanningen att
säga är den en ruin. Ett öde som tydli-
gen kommer att drabba många skolor
nu. 

Jag har i vart fall beslutat att äta
mat med mycket och många konserve-
ringsmedel, i syfte att bevara all den
kunskap som bibringades mej i min
skolruin.

Avslutningsvis - om ni ska ut och
köra bil och är rädd för att krocka, ta en
sup för att möjligen få mildare straff.
Fast det rätta är naturligtvis, att efter
supen bli vid sin läst. 

Nu tar jag mej ”friheten” att önska
mina läsare en blixtrande kall och snörik
Jul, ett Glimrande Nyår och därefter en
härlig annalkande vår.

Bengt-G Lex

Lex Krönika
Pärleporten



Avslutning i Bugg och Stuffakurserna

Buggkurserna och Stuffakurserna
är populära och har lockat många
dansare. Bilderna talar för sig själva.
Foto: Inge Isaksson. 

I kommande Föreningsaktuellt 
besöker vi dessa grupper för att få
ytterligare en inblick i verksamheten.

Bugg.

Bugg.

Stuffa.

Stuffa.

Stuffa.

Stuffa.


