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Ordförandens spalt

Hej alla dansvänner,

Vilka underbara dagar det har varit och vilken här-
lig tid vi har framför oss.

Vårens kurser är snart slut men att dansa hoppas jag 
ni fortsätter med även under sommaren.

     Några aktiviteter under sommaren, där Hamboringen 
fi nns med, är Dansens Dag den 29 april, Lövmarknaden den 21 juni 
och Trossödansen den 1 september.
     Detta och mycket mer kommer att göra, att tiden går fort till hös-
tens kursstart den 9 september.
     Njut nu riktigt mycket av våren och sommaren och glöm inte 
dansa, så syns vi på våra aktiviteter.
                                                                                       Ann-Sofi e

Vårdans med buffé
Tisdag 10 april
Kl. 18.30-21.30
Danssmedjan 2

Alla sektioner är välkomna.  
Vi träffas, äter en buffé och dansar 

till CD.   Vi dansar modernt och 
enkla gilledanser.

Pris 150:- per person. 
Måltidsdryck och kaffe ingår.

Sista anmälan (som är bindande) 
3 april i respektive grupp eller till 
Carina, tel 0457-33433 eller 070-

5719552.

Betalning till Hamboringens bank-
giro 400-5856. Skriv vårfest, gille o 
ditt namn. Det går också att betala 

på plats.
 

Välkomna
Gillesektionen

Dansträff Moderna
Fredag 27 april. 
Danssmedjan 1.
Kl 19.00-22.00

Dans till CD.
Ta med fi kakorg.

Välkomna
Moderna sektionen

Påsktallrik
Fredag 13 april
Kl 18.00-20.00

Plats: Danssmedjan 1

Det kommer att serveras exotisk 
planka. Vi bjuder på kaffe. 120:-. 
Meddela oss om eventuell allergi.

Anmäl senast den 6 april på 
anmälningslista i danslokalen.

Välkomna
Moderna sektionen

Linedance
Öppen dans

Måndag 23 april 
Kl 18.30-22.00

Danssmedjan 1
Dansare från alla grupper och nivå-
er är hjärtligt välkomna. Vi hoppas 
ni tar tillfället i akt och kommer, så 
ni får se vilka som går på de andra 

kurserna.  

Tag gärna med en kompis eller två 
och visa dem hur roligt vi har.

Inträde 20:-
Medtag egen ikakorg.

Välkomna
Linedancesektionen
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Många dansgrupper från 
Hamboringen på 

Dansens Dag
Söndag 29 april
Konserthuset

 kl 16.00
Söndag den 29 april fi rar Dansens Dag 

10 årsjubileum. Detta kommer 
att uppmärksammas med ett 

gediget dansprogram i 
Konserthuset, med start kl 16.00.

 På scenen framträder många av Karls-
kronas dansföreningar: Hamboringen, 

Respect, Arabesque, Tipsy, Törn-
strömska, Carlscrona Rediviva och 

Kulturskolan. 

Från Hamboringen medverkar round-
dance, gillelaget, folkdanslaget, barn-
stuffa, bugg, square och line-dance. 

Förberedelser och träning 
pågår för fullt.

Dansens Dag arrangeras varje år den 
29 april. Årets tema är

”Dansen genom tiderna”.

-Vi utlovar en trevlig kväll, säger Per-
Olof Palhagen och Viveca Syrén, som 
är Hamboringens representanter i pla-

neringsgruppen.

Entré: 60:-
Barn och skolungdomar gratis.

BILJETTER
säljs i Konserthusets entré

Lördagen 28 april mellan 12.00-13.00
Söndagen 29 april från kl 15.00

Kursstart 
9 september

Så fort kursprogrammet är 
klart, läggs det ut på hemsidan

www.hamboringen.se

Det skickas också hem till var 
och en i slutet av augusti.

För senaste nytt kolla hemsidan 

www.hamboringen.se

Gillelagets sommar
Gilledanslaget börjar nu sin hårdträ-
ning med träning varje vecka inför 
sommarens uppvisningar.  
     De ommer bland annat att dansa på 
följande platser: 

19 juni Kl. 16.00 Fridlevstad 
 servicecenter

20 juni Kl. 14.00 Elineberg 
 i Rödeby

22 juni Midsommarafton
 Kl. 11.00 Ekliden
 Kl  14.15 Skönstavik Camp 
              Kl. 16.00 Dragsö Camping  

Besök 
Hamboringen på 
Lövmarknaden

Hälsa gärna på i Hamboringens 
monter på Lövmarknadsdagen. 

Köp lotter och få en fi ka!

Besök också Amiralitetsparken 
mellan kl. 15.00-17.00. Då klädes 

midsommarstången av 
Hamboringens Folkdanslag. 

Och så bjuder de på 
några danser till 

levande fi olmusik. 

Därefter bär Folkdanslaget
ner midsommarstången till 

Fisktorget, 
där skärgårdsbåten Axel väntar, 

för vidare färd
 till Nättraby.  

Avfärd kl 17.30.

Oskarshamns-
dansen

Den 17 -20 maj åker ett antal gilledansare 
från Hamboringen till Oskarshamn, för att 
medverka i Oskarshamnsdansen. 
     Programmet där är kultisdisco, uppvis-
ningar på stan, stadsdans med tre sträckor, 
där det dansas schottis, polka och hambo. 
Som avslutning dansar cirka 160 par i en 
stor ring fem olika gilledanser på Brädhol-
men.
     Kvällsdans på fredagen med Rose-Ma-
ries orkester och på lördagen med Svantes 
& Co. 
   Det hela avslutas på söndagen med ny-
hetsdans, där olika danslag lär ut nya gil-
ledanser. 
                           Text: Bengt Pettersson

    Sommarprogram
    FOLKDANS
29 apr Dansens Dag 
2 juni  Heldagsträning i Söremåla 
6 juni  Nationaldagen 
         Kristianopel,kl 12.00-14.00

21 juni Lövmarknaden Amiralitets- 
 parken. Midsommarstången  
 klädes kl 15.00-17.00

22 juni Midsommarafton
 Kl. 12.00 Midsommar-
 fi rande i Nättraby   
              Kl.14.15 Midsommar-
 fi rande i Wämöparken 
 Midsommarfi rande i Söre-  
 måla med folkdanslaget

23 juni Midsommardagen.
 Kl. 10.00 Friluftsgudstjänst 
 på Björkhaga, Hasslö 
 Kl.16.00 Friluftsgudstjänst  
 vid församlingshemmet i   
 Jämjö

21 juli  Kl. 13.00 Slåtterdag på
  Steneryds ängar 

En gång i veckan fram till midsommar trä-
nar gilledanslaget inför uppvisningarna.



-Stuffa är den roligaste kursen vi haft 
i alla avseenden. Upplägget är perfekt 
med olika danser: foxtrot, bugg och 
kultis. Det är varierat och stimulerande, 
konstaterar dansledarna Katrin och 
Peter Fridlund. 
     Till sin hjälp har de dottern Ida, som 
ställer upp när det gäller gilledanser.  
Det är värdefullt, speciellt eftersom hon 
är duktig på att dansa kavaljer.

Katrin och Peter har lett stuffakurser sedan 
hösten 2010, då med ett 30-tal nybörjare. 
Dessa har nu blivit fullfjädrade och är 
alltså inne på fjärde säsongen. I stort sett 
har samma dansare följt med hela tiden, 
och nya har tillkommit. Nu är gruppen 
över 60 personer.
    Peter och Katrin betonar hur viktigt det 
är att ha roligt när man går danskurs.
   - Det får inte vara stelt och formellt, man 
måste ha glimten i ögat och bjuda på sig 
själv, betonar de. 

Bugg-foxtrot-kultis
Stuffakursen inleds med en timme bugg 
varvat med foxtrot, därefter 5 minuters 
drickapaus, och sista timmen gammal- och 
gilledans för hela slanten. Varannan dans 
är bytesdans och så blir det ett par nya 
danser varje gång. 

 Stegar alltid danserna
”Nu tar vi det lugnt och fi nt”, uppmanar 
dansledaren Peter allt som oftast, efter det 
att han och Katrin visat turerna i någon 
klurig gilledans..
     Det är en bra uppmaning. För lugnt och 
pedagogiskt i ord och rörelse beskriver 
Peter och Kristin danserna, tur för tur, och 
så får dansarna göra ”torrsim”, innan det 
är dags att dansa till musik.
     -Vi tycker det är viktigt att ”stega” dan-
serna, så att alla ska ha en chans att hänga 
med. Det gäller att ta hänsyn till dansarna 
och deras tempo.
    Men lugnt och stilla är det inte alltid, 
när danserna väl kommit igång. Det blir 
snabbt full fart och erfarna dansare blan-
dar sig med nya, men alltid med ett leende 
och en hjälpande hand.

Sammanställer programmet
Det är Peter som lägger upp programmet 
och sammanställer musiken.  Fantasin är 
stor och paret har en spännande blandning 
på danserna. 
   -Tips om nya danser får vi bland annat 
på samdanserna. I övrigt fi nns ju massor 
av dansvarianter att välja på. 
     Katrin och Peter har dansat så länge de 
kan minnas, men i Hamboringen i över 

20 år. De började 
med att gå bugg-
kurs i Rödeby 
Folkets Hus. 
-Jag trodde aldrig 
jag skulle gå på 
danskurs och var 
tveksam till bugg, 
säger Katrin. Jag 
hade provat bugg 
i gymnastikfören-
ingen och tyckte 
det var tråkigt, 
men Peter över-
tygade mig, och 
jag hängde med, säger Katrin.  Det har jag 
inte ångrat, för bugg är kul.

Buggare lärde kultis
En period gick paret och buggade i 
Kungsmarken och där blev man ett stort 
sammansvetsat dansgäng, som höll ihop i 
många år.  De fl esta hade också sina små 
barn med sig under kurskvällarna, och det 
fungerade bra. 
   Många dansare i den gruppen ville också 
lära sig kultis. 
     -Vi frågade Rune och Sonja Persson 
om de ville ställa upp och det gjorde de. 
Det var en rolig tid och sedan var vårt 
intresse för kultis och gilledanser väckt. 
     -Bland alla danserna brinner jag lite 
extra för kultis, säger Peter. 

Ledare i foxtrot, gille och stuffa
Peter har varit dansledare i 15 år i olika 
omgångar och Katrin har ställt upp med 
jämna mellanrum. Bland annat har de haft 
foxtrotkurser.
    – Det var trevligt, men 12 gånger är för 
mycket. En foxtrotkurs behöver inte vara 
längre än fem gånger.
     I några år var Peter också dansledare i 
en gilledansgrupp, tillsammans med Ca-
rina Magnusson. 

Har ni gått några utbildningar?
- Nej, vi har inspirerats av de dansledare 
som vi har haft i Hamboringen. 

Dansträningsobjekt för systrarn
Peter kommer från en dansfamilj.  Han 
växte upp med 10 syskon och började 
dansa tidigt. 
     - Jag var nog inte mer än 5-6 år när 
mina systrar tränade på mig, innan de 
skulle ut på dans.  Jag tyckte det var roligt 
och på den vägen är det…
     Katrin och Peter träffades 1982 på 
Rödeby AIF:s jubileumsfest. De har varit 
gifta i 25 år. 

”Stuffa är den roligaste kursen vi haft”

Det är viktigt att ha roligt på danskurser,  
säger dansledarna Peter och Katrin Frid-
lund och dottern Ida, som är hjälpledare. 

Paret har tre döttrar, Ida 25 år, Elin 22 år, 
och Maja 19 år. Alla döttrarna har dan-
sat i Hamboringen redan från de var tre 
år, och Ida är nu hjälpdansledare på stuf-
fakursen. 

Förskollärare och elektriker
Katrin arbetar som förskollärare i Johan-
nesberg, Rödeby och Peter är elektriker 
på Rödeby Elverk. Ida har gått i Katrins 
fotspår och är förskollärare.  

Ingen motion går upp mot dans
På fritiden, när de inte leder stuffakurser, 
är Katrin bl a engagerad i Rödebygymnas-
terna, och det är även döttrarna. 
   Paret håller också på att renovera ett hus 
på Hasslö, som funnits i släkten i många 
år. Planer fi nns att fl ytta dit så småningom. 
   Två gånger i veckan tar Peter en ordent-
lig löprunda efter jobbet.  
    -Det är skönt för huvudet. Men ingen 
motion går upp mot dans. Det kan man 
hålla på med hur länge som helst. 

Trivs med dansgruppen
Ni tycks ju ha fullt upp på fritiden? Vad 
driver er att vara dansledare?
     - Först och främst att vi älskar att dansa 
och att vi trivs med vår dansgrupp, där alla 
är pigga och glada. Det är ett härligt gäng! 
Även om man inte alltid är sugen att åka 
iväg till kursen, man kan ju vara lite trött 
ibland, så är man alltid glad när man åker 
därifrån. 
    - Vi har ett fi nt kamratskap inom grup-
pen, och så får man så härlig energi.

Fortsätter ni med stuffan?
Ja, så länge gruppen vill och tycker det 
är roligt, så gör vi det, lovar Peter och 
Katrin.
                              Text: Maud Lexhagen
                              Foto: Inge Isaksson
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Med stämningen på topp, leende dansare och entusiastiska dansledare, är det fullt tryck på torsdagarna i Dans-
smedjan 2. Där pågår stuffakursen. Många har varit med från starten och följer troget med sina dansledare, år 
efter år. Gruppen har nu växt och är nu över 60 deltagare.              Läs vad några av dansarna tycker. på sid 6. 
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Missar inte en torsdagsdans i stuffa

Tommy Sandell och Karin Wallgren är några av 
dansarna som varit med från början i stuffakursen 
och som gärna fortsätter. 

Lasse Elmeskär och Rose-Marie Karlsson hade gått 
buggkurser innan stuffakursen, men kunde ingen 
kultis. Nu är läget ett annat. Båda gillar det mesta i 
dansväg. 

-Vi missar inte frivilligt torsdagsdanserna i stuffa. Vi är ett trev-
ligt gäng, som har roligt ihop och våra dansledare är toppen. De 
bjuder på sig själva, skapar gemenskap och gemytlig stämning.

Det säger Karin Wallgren, Rose-Marie Karlsson, Lasse Elmeskär 
och Tommy Sandell, några av dansarna i stuffagänget, som hängt 
med från nybörjarkursen i stuffa hösten 2010. 
     - Från början var det lite stapplande, när vi skulle lära oss alla 
grunddanserna i kultis och gille, säger de.  
      Nu behärskar de foxtrot, bugg, hambo, schottis, ja alla kultis-
danserna och dessutom gilledanser.
     Roligast på stuffan tycker de är gammaldansen och familjedan-
serna toppar. - Det andra är bara uppvärmning, säger de skämtsamt.

Fin stämning
De återkommer hela tiden till den fi na stämningen på kursen.
   - Man behöver aldrig känna att man gör bort sig, även om det blir 
fel ibland. Det är också bra att här fi nns erfarna dansare, som hjäl-
per en på traven, om det skulle behövas.
Dans är också en vitamininjektion, framhåller de fyra. 
  - Känner man sig trött innan man ska iväg på dansen, så är man på 
topphumör, när man går hem efter en danskväll.

Vad är det bästa med dans?
- Dans är härlig motion och defi nitivt roligare än att springa i sko-
gen. Det skapar gemenskap, man får lära sig en massa nytt och så 
har man roligt på köpet, sammanfattar de.

     Text: Maud Lexhagen. Foto Inge Isaksson.

I stuff a dansas bugg, foxtrot och kultis/gilledanser i lagom blandning. Här buggas det loss ordentligt! 
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Visste du 
 att Hamboringen bildades vid ett 
köksbord i december 1979. 
  att kultis- och gilledans var de 
första kurserna, som Hamboringen 
drog igång 1980;
  att dessa danser egentligen var 
orsaken till föreningens tillblivelse;
  att första hamboringskursen i gil-
ledans hölls i Hästö Medborgarhus 
den 25 januari 1980;
  att sju kurser i kultis och gille-
dans hölls under 1980;
  att även Squaredans stod på pro-
grammet 1980;
  att Masten var en ”hemmaarena” 
för gilledansträffar;
  att Hamboringen var engagerad i 
”Jag vågar stuffa”- satsningen för 
ungdomar, som inleddes 1982;
  att man engagerade dansband för 
stuffaaktiviteterna;
  att stuffan så småningom ersattes 
med bugg och foxtrot;
  att detta bara är en del Hambo-
ringens historia och verksamhet;
  att det fi nns en trevlig minnesbok 
som handlar om de 20 första åren i 
Hamboringen; 
  att det är ur den, som jag plockat 
ovannämnda uppgifter.

                             Maud Lexhagen

Bilderna är från gilledansarnas 
gemensamma dansträff på 
Danssmedjan tisdagen 13 mars.  
      Foto: Inge Isaksson

Gilledansträff  på Danssmedjan
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Onsdagen den 28/3 hade vi i 60+gruppen 
nöjet att hälsa våra vänner i Holje Folk-
dansgrupp välkomna till Danssmedjan. 
För cirka ett år sedan gästade vi dem i 
deras trevliga lokal och nu var det vår tur 
att få bjuda igen.
    Det blev full fart på dansgolvet från 
första början under Sonja och Runes, som 
vanligt, utmärkta ledning.
    Naturligtvis hade vi avbrott för kaffe-
paus, som blev ganska lång, eftersom vårt 
gemensamma intresse, alltså dans, lockade 
till mycket prat och många glada skratt. 
     Så småningom kom vi igång med 
dansen igen och vi dansade både schottis, 
vals, hambo m.m. 
     Alla tyckte det hade varit en mycket 
trevlig eftermiddag och Holjegruppen 
hälsade oss välkomna till dem nästa år och 
det ser vi med glädje fram emot. 
     Vi skildes åt efter många kramar och 
löfte om återseende.
                               Text. Birgitta Larsson
                               Foto: Inge Isaksson

DANSUTBYTE
Folkdansare från Holje gästar Hamboringens 60 +

Hamboringare i dansens virvlar tillsam-
mans med vänner från Holje Folkdans-
grupp. 
 
På bilderna känner vi bl a igen Per-Erik 
Hartoft,  Inga Andersson, Sture Larsson 
och Bo Jarnvall.
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Tackmiddag
I samband med avtackning av avgående styrelsemedlemmar bjöd föreningen de med-
lemmar, som jobbat med att iordningsställa vår lokal, på en enkel måltid den 22 mars på 
Vattenborgen. Det blev en mycket trevlig och uppskattad kväll av alla.
   Text o foto: Bengt Pettersson
 

Sture och Inga i en virvlande hambo.

Nu är det färdigdansat på kurserna för 
squaregrupperna denna termin. Fast några 
aktiviteter återstår dock på programmet 
inför våren.
   Annandag påsk har vi vår traditionella 
påskfest med mat och dans. 
   På Dansens Dag kommer vi också att 
medverka. 
   Efter det är det dags för årets lopp-
marknad, som vi har den 5 maj, mellan kl 
10.00 – 13.00 i Danssmedjan 1. Om någon 
känner för att skänka något till vår loppis, 
tag gärna kontakt med Ingegerd Anders-
son, tel. 25220. Möbler kan vi tyvärr inte 
ta emot. 
   Sedan är det några av squaredansarna, 
som kommer att åka till årets Convention, 
som denna gång hålls i Märsta den 17 – 20 
maj. Här samlas squaredansare från hela 
Sverige och det brukar handla om 1 000-1 
500 dansare. 
     Den 23 maj kommer vi att ha en grill-
kväll på Bubbetorps Gård. 
     Efter det får vi hoppas på en lång och 
skön sommar, innan höstterminen tar vid. 
                       Text: Ingegerd Andersson

Från 
squaredansarnas 
horisont

Dansutbyte med
Holje Folkdansgrupp...

För att hitta på något nytt och intressant i dansväg, funderade vi en hel del. 
Nybörjarkurs i rounddans? Kanske, men det är svårt att intressera folk för det 
dom inte känner till. Vi som redan är ”frälsta” tycker att detta är den optimala 
dansformen, men den är tyvärr, fortfarande efter dryga tjugo år i Hamboring-
ens regi, ganska okänd.
Genom rounddansen har vi fått en grundläggande utbildning i ballroomkonceptet. 
Rounddans är kort och gott koreograferad ballroomdans. Alltså satsar vi på ball-
room istället! Detta blev med våra mått mätt en succé! 
     Under våren har ett trettital intresserade dansare lärt modern vals och jive. De 
fl esta är hamboringare, som vill prova på något nytt, men där är också några helt 
nya medlemmar. Vi intruktörspar, Astrid och Janne Samuelsson, samt Åke och 
undertecknad har delat på utlärningsjobbet, varannan gång vals och varannan gång 
jive. 
     Det har varit ett lyckat koncept, vi har lite olika sätt att uttrycka oss på. Förstår 
man inte vad det ena paret menar kanske det går bättre när det andra paret förkla-
rar på sitt sätt. När vi pejlade intresset inför nästa termin, fi ck vi önskemål om en 
fortsättning på samma koncept. Det fi nns fl era andra rytmer som skulle kunna vara 
intressanta, men vi startar troligen upp höstterminen med samma program. Får se 
sen om vi kan gå vidare med någon annan rytm, exempelvis tango. 

Rounddansgänget
I rounddansgänget håller vi på att träna wienervals för fullt inför Dansens Dag. 
Parallellt med det slutför vi också våra workshopgånger under april och maj. Som-
maren kommer också i år att vara fulltecknad med rounddans. 

Sommarkurser 
Rounddansförbundet har förlagt sina sommarkurser till Karlskrona i år igen, två 
kurser veckorna direkt efter midsommar och två kurser i slutet av juli. Till de senare 
har vi lyckats engagera ett av rounddansvärldens toppinstruktörspar, Pamela och 
George Hurd från USA. Till dessa två kurser vallfärdar nästan alla svenska och 
några europeiska rounddansare. Hurds är professionella och arbetar med rounddans-
kurser i Meza Arizona under vinterhalvåret. Under vår, sommar och höst reser dom 
världen runt och lär ut rounddans, exempelvis iår till Sverige.

Utbildningsvecka
Det som nu ligger närmast i tiden är utbildningsveckan i Cham Tyskland veckan 
efter Påsk. Dit åker Astrid och Janne Samuelsson för andra gången, samt Åke och 
undertecknad för tjugotredje gången! En gång Cham alltid Cham veckan efter Påsk! 
En av årets höjdpunkter i dansväg.
                                                                                                  Text: Birgitta Grahm

Ballroom dans – en succé
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Linedance är en anpassningsbar dans för alla

Linedance har många grupper och 
aktiviteter på schemat. 
   Här fi nns grundkurs, fortsätt-
ningskurser på olika nivåer, senior-
dans, friskvårdssatsning samt  FAR 
(Fysisk Aktivitet på Recept). 

- Vi har därmed nått de fl esta grupper, 
säger dansledarna. 

Dessutom är linedanceledarna engage-
rade i Dansen i skolan-projektet och man 
förbereder sig också inför framträdandet 
på Dansens Dag.

På onsdagar hålls grundkurs under led-
ning av Bente Eklund och Lisen Brixvi, 
därefter fortsättning med Susanne Hen-
rysson och Annica Brunell som ledare.
    - Tack vare att vi bytt kursdag till 
onsdagar, har vi ett uppsving jämfört med 
tidigare och är nu ett 50-tal i gruppen, 
konstaterar ledarna.

Torsdagkvällar är det fortsättning 2 för 
linedancegänget med Annette Hedlund 
och Lisen Brixvi som ledare. 

Torsdag eftermiddag är det linedance för 
seniorer och på fredag eftermiddag hand-
lar det om linedance ”friskvård”,  båda 
kurserna under ledning av Bente Eklund 
och Eva Melkersson. 

Måndagar fm leder Eva och Bente FAR, 
som står för Fysisk Aktivitet på Recept.

Linedance 
Friskvård
-en angelägen kurs
Nytt för i år är Linedance friskvård. Den 
kursen vänder sig till personer, som behö-
ver träna upp sin kropp efter sjukdom eller 
annat, förklarar Bente Eklund och Eva 
Melkersson, som leder kursen.  
     Förutom kroppen behöver man också 
träna balans och minne, och där är line-
dancen perfekt. 

Hur lägger ni upp kursen?
Vi anpassar stegen efter varje individ. Det 
fi nns personer i gruppen som haft t ex 
stroke, och som hänger med bra. Det är ett 
härligt gäng vi har. 

- Detta är 
en an-
gelägen 
kurs, som 
vi känner 
mycket 
för, säger 
Bente (bil-
den) och 
Eva. 

Linedance för 
seniorer
Relativt nytt för Hamboringen är line-
dance för seniorer, som passar personer 
som är lediga på eftermiddagen. 
    -Här fi nns ingen åldersbegränsning, 
varken uppåt eller nedåt, egentligen. Alla 
som har möjlighet och känner för lite lätt-
tare linedance 
är välkomna, 
säger dansle-
darna Bente 
och Eva (bil-
den).
   I gruppen 
fi nns ca 20 
deltagare och 
de dansar för 
andra säsongen. Man håller till i Dans-
smedjan 1. 
    -Vi kör lättare danssteg och anpas-
sar hastigheten till våra ”elever”, säger 
dansledarna. 

Sommarkurs
Bente och Eva planerar att fortsätta med 
en sommarkurs, som vänder sig till frisk-
vårds- och seniorgruppen.
   - Vi har fått fi n respons från kursdelta-
garna, och det har framförts önskemål om 
detta, säger Bente.
   När sommarkursen blir är ännu inte 
bestämt, men Bente och Eva lovar, att 
återkomma till de berörda.
  

Vill du vara med?
Vill du vara med i friskvård- eller 
seniorgruppen och dansa lite lättare 
linedance, kontakta då 
Bente Eklund, tel  0738-139560 eller 
Eva Melkersson, tel 0706-218751.

  Text: Maud Lexhagen
  Foto: Inge Isaksson

Kurser i Linedance fi nns för många olika grupper.  På bilden seniorgruppen, som på torsdageftermiddagar dansar i Danssmedjan 1. 
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I likhet med stora tidningsdrakar, måste man ibland dementera, vad som tidigare 
sagts. Uppgiften om att män förr inte fi ck vara med vid vissa betydelsefulla tillfäl-
len, var nog lite missvisande.

     Å andra sidan är det betydelselöst, enär det i vår moderna tid, i jämlikhetens 
tecken, övervägs att alla ska tilltalas” hen” (varför inte hin, med efternamn håle). 
Som en följd, skulle fortplantning affärsmässigt kunna ske via äggcentral och 
fröhandel. Att sälja ”bäbisfrö”som någon uttryckte det, kanske vore något? Fast vid 
närmare eftertanke - det måste kännas osäkert, med barn på bygden. I Danmark är 
det dock lättare, eftersom upphovsman kan förbli okänd.

     Nåja, nu ska man nog inte ondgöra sig över detta, ty kan någon människa få sin 
högsta önskan uppfylld, så inte mig emot. Göran Hägglund vet ju vad han vill, men 
hamnar väl till slut i utvisningsbåset.

     Detta påminner mig om att jag i tidiga barndomsår, då jag var sängliggande i 
någon pressande barnsjukdom, lär ha önskat att ligga högt, för att kunna se ”frun-
timmer”?! Vid uppnådd ålder, får man nöja sig med att ”ligga lågt”.

     Det har nu kommit att handla mycket om födslovåndor, låt mig därför avrunda 
detta avsnitt, med att gratulera Kronprinsessan Viktoria och Prins Daniel till att ha 
lyckats väl. Kronprinsessan är ju inte längre purung, så Estelle har ju kommit till så 
att säga, i ”grevens tid”.

     Nu till något helt annat. Vi har fått en alldeles egen snöman i Sverige. Tänk att 
sitta i en bil månadsvis, äta snö och överleva. Vilken bantningskur. Sannolikt mag-
rade han, så skorna fl ackar och att han inte tröttnade?

     I Blekinge har vi inte behövt tröttna på snö, den veckolånga vintern. Frustrerande 
lång säsong med stavgång på hjul, fi ck mig att fundera på att byta till ”holmgång”. 

     Men för all del, räds ej, ty jag är en saktmodig typ. Eftersom mitt reptilminne 
överglänser storhjärnan minns jag för den delen endast den snö, som föll i fjol.
Men som av en händelse, minns jag även en som jag tycker, pikant liten fräckis. 

     Kalle och Lisa, båda i förskoleåldern , var ute och lekte. Kalle måste kissa på 
traditionellt sätt. Lisa undrade då fundersamt, vad det var för en grej. Det är min 
vattenledning, svarade Kalle. Äsch, sa Lisa och knyckte på nacken, min är mycket 
modernare, den är ju inbyggd.

     Glöm nu för all del inte att deklarera,  ty det kan stå er dyrt.
     Gå därefter ut i terränglådan (militärt ord) till en ”upt”=  utgångspunkt i ter-
rängen”, vilken bestäms på följande sätt: ”Granen två fi ngrar höger vita björken, 
kallas ”stenen” ? Säg inte emot, utan försök njuta av den sköna våren,  i väntan på 
att ängarna ska bli sommargröna. Det ingjuter levnadsmod.
                                                       Good Luck!
                                                       Bengt-G Lex 
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Lex Krönika

Öppet alla dagar mellan kl 08.00 – 21.00

RÄTTELSE

Det är inte mor och son som dansar på 
ovanstående bild i ballroomsreportaget, 
som vi påstod i  Föreningsaktuellt. 
Rätt ska vara rätt och det är Barbara 
Babiak som dansar med Anton Lind.
Vi ber om ursäkt för fadäsen.     Red.

Presentkort på 
danskurs

Du som vill ge bort en present till nå-
gon har möjlighet att köpa presentkort 

på valfri danskurs i Hamboringen.
Kontakta kassören Bengt Pettersson, 
tel 0455-29379 eller 0708-293790.

Välkommen till
Squaredansarnas

LOPPIS
Lördagen den 5 maj

Kl. 10.00 - 13.00
Plats: Danssmedjan 1



Alla är välkomna till 
Moderna sektionens dansträffar!

Barnstuffagruppen har fortsatt att dansa 
lite nya gilledanser, bland annat vänd-
åttan, Palli strol och Every where mixer. 
Barnen gillar att dansa dessa danser. Bug-
gen och linedance går som smort. 
     Fredagen den 30 mars är barnen ute på 
restaurang med oss ledare, för att ha en 
”egen” avslutning.
     Den 31 mars är det avslutning i grup-
pen, och då är mammor, pappor och sys-
kon m.fl . inbjudna till att fi ka med hela 
gruppen och med oss ledare. Sedan får 
barnen visa vad de lärt sig under termi-
nen, och därefter är det föräldrarnas tur 
att pröva på. Barnen visar dem gärna, hur 
man ska dansa.
    Den 29 april är barnen med och dansar 
på Dansens dag på Konserthuset. Vad det 
blir för dans är en väl förborgad hemlighet 
än så länge, det blir en överraskning! 

                 Text: Britt-Marie Samelsson 
                 Foto: Inge Isaksson

Sista fredagen i varje månad under kurssäsongen arrangerar Moderna sektionen dansträff ar. Här från träff en 
den 24 februari. Nästa dansträff  är den 27 april. 
     Eventullt kommer ytterligare en dansträff  att arrangeras under sommaren, säger Patrik Andersson.  Alla är 
välkomna, även om man inte går buggkurs, meddelar han också.
    Moderna sektionen är också på gång att förbereda sitt uppträda på Dansens Dag.

Barnstuff agruppen förbereder nu sitt framträdande på Dansens Dag den 29 april. 
Bilden är från förra året, då de gjorde en bejublad uppvisning. 

Allsidig barngrupp tränar inför Dansens Dag

Foto: Inge Isaksson


