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Ordförandens spalt
                    

 Hej alla glada medlemmar!
           

Ja, då har man blivit vald som ordförande i 
Hamboringen. Lite oförtänkt sa han, som kom till himlen.

Det blir inte lätt att ta över efter Ann-Sofie, men jag ska 
göra så gott jag kan, för att leva upp till förväntningarna 
och jag tackar för förtroendet som har givits mig. 

Jag vill ta tillfället i akt och tacka Ann-Sofie för hennes utomordentliga arbete, som 
hon gjort som ordförande i föreningen och jag ger henne en stor eloge för det. Tack!!
 
Jag ska erkänna att detta är ett mycket hedrande uppdrag, som jag känner stort 
ansvar inför, och jag är alldeles grön inom detta område dessutom. Jag hoppas få 
hjälp av alla er som tillhör föreningen, och som dansar eller av er som är passiva 
medlemmar.

Jag har tillhört Hamboringen i ganska många år och dansat i Gillet de flesta åren. 
Bugg och internationell dans har också prövats på under åren. 

Tillsammans med Birgitta Linnersjö leder jag vår härliga gilledansgrupp i Jämjö 
och än så länge har jag vår duktiga barngrupp på lördagar, tillsammans med Elisabet 
Mårtensson, Susanna Malm och Nathalie Ivarsson. Till den gruppen 
behöver vi förstärkning på ledarfronten. Kontakta mig!

Jag har alltid haft väldigt roligt i föreningen tillsammans med alla medlemmar, 
som jag har stött på under årens lopp. Det jag kanske efterlyser ibland, är väl lite av 
föreningsandan och gemenskapen från förr, som jag faktiskt saknar lite i dagens läge. 
Det är tyvärr inte så många, som ställer upp på gemensamma aktiviteter och fören-
ingsmöten. Vet ej vad det beror på, men skulle gärna vilja veta…

Vill gärna ha förslag från er om ni har något på hjärtat, jag är öppen för det mesta! 
Fest kanske?

Vi får fortsätta hjälpas åt att sprida glädje tillsammans i dansens virvlar och även 
sprida den till andra, i hopp om att locka dem till vår fantastiska förening, som den ju 
faktiskt är. Vi har ju överlevt med- och motgångar i 35 år och det är inte dåligt för en 
förening!

Många hälsningar från er nya ordförande!
 
Britt-Marie Samuelsson

Kom och fynda på squaredansarnas 
loppis lördagen den 13 april.

Plats: Danssmedjan 1 (lilla lokalen). 
Välkomna!

Loppis
Lördag 13 april

KL. 10.00 – 13.00

Ett härligt gäng tjejer söker dansledare till B.U.S. - barn och ungdomsgruppen. 
För mer info kontakta Britt-Marie Samuelsson, tfn. 0733-12 28 38 (dagtid) 

eller 0455-570 34 (kvällstid). 

Dansledare sökes till B.U.S

närmar sig och det händer saker i Hambo-
ringen även då. Bl a finns vi på Lövmark-
naden med en monter och folkdansarna 
klär midsommarstång i Amiralitetsparken. 
Dessutom har våra danslag uppvisningar. 
Säkert händer mer. 
Kolla på hemsidan
www.hamboringen.se

Våren och sommaren 
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Att ro i land en förening med ca 400 
medlemmar, 22 kurser och en omsätt-
ning på nära en halv miljon kronor, 
kräver sin organisation och eldsjä-
lar! Föreningen drivs helt ideellt. 25 
dansledare och ett 30-tal funktionärer 
håller igång verksamheten.

Två gånger om året hålls föreningsmöten, 
ett höstmöte och årsmöte. Lördagen den 9 
februari hölls årsmötet 2013 i Danssmed-
jan 1. 
   Några förändringar blev det i styrelsen. 
Ann-Sofie Jonsson, som varit ordförande 
sedan hösten, har valt att avgå.  Hon ef-
terträds av Britt-Marie Samuelsson, som 
varit vice ordförande. Ny i styrelsen blev 
Birgitta Skoog. Hon valdes till suppleant 
efter Maud Lexhagen, som går in som 
ordinarie. Ledamöter till sektioner valdes 

in, samt revisorer och representanter i 
Svenska Dansportförbundet. Styrelsens 
verksamhetsberättelse, resultat- och ba-
lansräkning samt budget och verksamhets-
plan för 2013 gicks igenom och kassören 
konstaterade att läget ser bra ut.  Med-
lems- och kursavgift förblir oförändrade. 
   Viktiga ingredienser i mötena är fikat 
och denna gång hade Ingegerd Andersson 
fixat kaffe, mackor och frukt. Ett uppskat-
tat initiativ.  
             Tack till engagerade
En stående punkt på alla årsmöten är, att 
uppmärksamma de funktionärer som gjort 
olika insatser i 10, 20 eller 30 år. Detta år 
har Karina Landgren och Christer Bern, 
caller, varit squaredansledare i 30 år, samt 
Bente Eklund, dansledare i linedance10 år. 
Se artiklar sid 6-7.
   Dessutom avtackades avgående ordfö-
randen Ann-Sofie Jonsson med blomma 
och presentkort. Hon kommer att avtackas 
ytterligare vid en middag framöver. 
    Ingemar Johansson, Elisabeth Mårtens-
son, Peter Fridlund, Susanne Henrysson 
och Marie Hallberg fick blomma och 
presentkort för insatser i styrelsesektioner 
och Bengt Lexhagen för arbete i valbered-
ningen.
                         Text: Maud Lexhagen
                         Foto. Inge Isaksson

Ann-Sofie lämnar över till Britt-Marie

Här är styrelsen med sina ansvarsområden:  
Fr v Annette Hedlund, lokal- o mtrl-frågor, P-O Palhagen, utbildning o kursplanering, 
Lene Linde, sekreterare, Britt-Marie Samuelsson, ordförande, Birgitta Skoog, suppleant, 
Maud Lexhagen, vice ordf o redaktör, Göran Elgh, lokal- o materialansvarig och Bengt 
Petersson, kassör. Viveca Syrén, kursplanering, saknas på bilden. 

   

  FREDAGSDANS 
               22 mars

Kom och dansa foxtrot, bugg 
och gammeldans i en härlig 
blandning till musik från cd. 

Alla medlemmar är välkomna 
fredagen den 22 mars kl 19-22. 

Danssmedjan 2. 

Fikakorg tar var och en med sig, 
men lite extra tilltugg 

bjuder vi på.

Ingen föranmälan krävs, men en 
20 – lapp är priset för inträdet. 

Arrangör: Gillesektionen

      DANSDAX 
             5 april
Moderna sektionen inbjuder till 

dans med påsktallrik 
fredagen den 5 april 

kl 18.00-22.00.
Plats: Danssmedjan 1 

Kostar 150:-. Anmälan till 
Ann-Charlotte, 0768-90 08 50 

eller Patrik, 0733-73 53 78.  

VÅRDANS för alla!
 3 maj

Fredagen den 3 maj kl 18.00 
startar vi grillen!

Det ni vill grilla, tar ni med er 
själva. Vi grillar och äter till-
sammans. Vid vackert väder 

sitter vi ute på medhavda filtar.

Kl 19-22 dansar vi foxtrot, bugg 
och gammeldans till musik från 

cd på Danssmedjan 2.

Entré 20 kr. Vi bjuder på kaffe 
med tilltugg i pausen.

Alla medlemmar är välkomna! 
      Arrangör: Gillesektionen

Årets tema för Dansens dag är ”Jorden Runt på 80 minuter”. Här deltar olika dansföre-
ningar i Karlskrona med danser från olika länder, där resan börjar och slutar i Sverige. 
   Hamboringen deltar med folkdans, gille, line, square, barn och bugg och medverkar 
med danser från Sverige och USA. Hela föreställningen är 80 minuter lång. 
   Biljetter säljs i Konserthuset vid genrepet den 28 april från kl 12.00 i Konserthusets 
kassa, samt den 29 april från kl 17.30. Vuxna betalar 60:- i inträde, barn o skolungdom, 
inkl gymnasieelever gratis.
   Hamboringens grupper är redan igång med att träna sina nummer och en gemensam 
genomgång kommer att hållas någon gång i april. Per-Olof Palhagen, som är engagerad 
i arrangemanget, återkommer med datum. 
   PeO Palhagen och Viveca Syrén ingår i arbetsgruppen för Dansens Dag i Karlskrona.  
 

Upplev Dansens Dag
Måndag 29 april kl 18.30 i Konserthuset
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Tryck på Öppet Hus och Prova På

Öppet Hus med tyngdpunkten på 
”prova på” lördagen den 12 januari, 
blev en trevlig och varierad tillställning 
med både nya och ”gamla” besökare. 
Ordföranden Ann-Sofie Jonsson hälsade 
alla välkomna och hoppades på en trevlig 
eftermiddag. Dagen började med en dans-
kavalkad, där de olika grupperna visade 
det breda dansutbudet i Hamboringen.        
   Först ut var våra duktiga B.U. S barn, 
som visade hur man dansar Sternpolka. 
Barnen är jätteduktiga och med deras en-
tusiasm visar de hur roligt det är att dansa. 
     Därefter var det gilledanslaget som 
framförde Vitklövsmazurkan, under tjo 
och glada tillrop.
   Danskavalkaden fortsatte med bugg, 
linedance, square, folkdans och sist men 
inte minst, vår 60 + grupp.

Prova på är en populär punkt på program-
met. Alla som ville, fick prova på att dansa 
bugg, linedance, foxtrot, gammaldans och 
squaredance.
     Bugg och linedance finns som nybör-
jarkurs under våren. Linedance är populärt 
för tillfället, och kanske beror det på att 
man kan vara med och dansa, oavsett om 
man har en danspartner eller inte. I de 
flesta av våra grupper behövs tillskott av 
killar. Var håller ni hus?
     Vi fick också tillfälle att dansa lite 
foxtrot med Carina och Hasse. Under 
hösten är det tänkt, att en nybörjarkurs i 
Stuffa ska starta. Det är en disciplin som 
är efterfrågad, eftersom kursen ger en va-
riation av bugg, foxtrot och gammeldans.  
Mycket populärt, för de som vill lära sig 
lite om allt.

För de som har dansat ett tag har vi Stuffa 
på torsdagar med Katrin och Peter. Roligt 
tycker alla som är där.
     Det bjöds på kaffe och saft med 
tilltugg i form av vetebröd och småkakor. 
Lite fika sitter aldrig fel, när man har dan-
sat ett tag, eller hur?
     Lotteri är alltid populärt och i allra 
högsta grad när högsta vinsten är en ter-
minsavgift till Hamboringens kurser. Den 
lyckliga vinnaren var vår trogna Ingegerd 
Andersson. Gratulerar!!      
     Vi tackar alla som kom och dansade 
och hoppas på en trevlig vårtermin. Väl 
mött i dansens virvlar. Ge glädjen en 
chans och bjud upp till dans!
      Text: 
       Carina Magnusson och Britt-Marie Samuelsson
      Foto: Inge Isaksson

Kultis- och gilledansarna framförde den fartfyllda Vitklövsmazurkan

Eva Melkersson (tv) och Bente Eklund (t h) leder här linedance under prova på-passet
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Torbjörn Olsson var ”caller”, när squaredansarna visade sin dans. 

Folkdansarna hade en fartfylld uppvisning. Här är det herrarna som 
agerar och damerna väntar på sin tur. 

Så här håller man händerna i buggen, förklarar Per-
Olof Palhagen.

Dansare i 60+-gruppen i sin uppvisningsdans.   Bugg på gång.
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I 30 år har Karina Landgren och 
Christer Bern lett kurser i squaredance 
i Hamboringen.  Sådant premieras, inte 
med guldklocka, men väl med blommor 
och presentkort och stort tack!
   -Ni har verkligen satt guldkant på squa-
redanceverksamheten i föreningen och vi 
hoppas att ni fortsätter i många år till, sa 
ordföranden Britt-Marie Samuelsson. Det 
är sådana eldsjälar som ni, som vi behöver 
i föreningen.
   Karina och Christer “upptäckte” square-
dansen 1982 under en helgkurs, som hölls 
av den amerikanske instruktören Rudy 
Petke. Detta inspirerade paret och de bör-
jade dansa squaredance i Hamboringen. 
1983 hade de sin första egna kurs. 

Fyra kurser i veckan
Nu har paret fyra kurser två gånger i 
veckan, måndagar och tisdagar med två 

kurser varje kväll.
   - En kurs är för nybörjare på Basic-
nivå och i tre kurser fördjupar vi oss på 
nivåerna Plus, Advanced och Challenge, 
förklarar Karina.
     Hur många elever som paret haft under 
de 30 åren har de ingen exakt koll på, men 
det är några hundra, tror Karina.

Efterfrågad caller
I squaredance har ”callern” en avgörande 
roll. I begynnelsen använde man sig av 
inspelade ”callers”, men det ger ju mycket 
mer med en ”levande” caller och Christer 
blev tidigt intresserad av callerns roll och 
hur det fungerade i dansen. 
   -Jag ville lära mig mer och 1986 gick 
jag på callerskola i Örebro, berättar Chris-
ter. Det var precis så roligt som jag 
föreställt mig och har fortsatt sedan dess.               

 Christer är en uppskattad och därmed 
efterfrågad caller, såväl i Sverige som 
utomlands och har många uppdrag. 
     Varifrån får ni inspiration för att ut-
veckla squaredansen?
-Det får vi genom att vara ute på squa-
redance-träffar. Vi åker på så mycket vi 
hinner. 

1800 personer till Convention
Som i så många andra dansdiscipliner går 
det upp och ner vad gäller popularitet för 
olika danser och en period skulle var och 
varannan människa dansa squaredance här 
i landet. 
   -Hamboringens största arrangemang var 
1991, då vi arrangerade Swedish Square 
Dance Convention i Karlskrona, minns 
paret. Då kom över 1800 dansare. Arrang-
emanget blev en succé.

Fått nya squaredansare
Nu har antalet dansare minskat generellt, 
men fortfarande finns en stor grupp, som 
älskar sin squaredance. 
   -Glädjande nog har vi fått flera nya 
squaredansare på våra kurser. Tillsammans 
med våra ”änglar” har vi hur trevligt som 
helst. Våra ”änglar” är en härlig grupp 
med vana dansare, som har varit med i 
många år!
  Till vardags arbetar Karina som biome-
dicinsk analytiker på klinisk kemi på sjuk-
huset i Karlskrona. Christer är konstruktör 
på Xylem i Emmaboda. 
     Men fritiden är given. Squaredance! 
Det är vår passion, konstaterar de båda, 
och bara strålar!
                               Text: Maud Lexhagen
                                Foto: Inge Isaksson

Tack för fint ledarskap i 30 år och hoppas ni fortsätter många år till, sa ordföranden 
Britt-Marie Samuelsson och kassören Bengt Pettersson till squaredanceledarna Karina 
Landgren och Christer Bern, när de överlämnade uppskattningsgåvan.

Måndagar och 
tisdagar dansas det 
squaredance på olika 
nivåer i Danssmed-
jan, under ledning 
av Karina Landgren 
och Christer Bern. 
På bilden några av 
nybörjarna tillsam-
mans med sina 
dansledare och 
”änglarna”, d v s 
vana dansare. 

Foto: 
Jan-Åke Hansson 

”Squaredance är vår passion”
Tack till trogna dansledare
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Alla kan vara med och dansa linedance, 
unga, gamla, sjuka och friska. Alltid 
finns det någon grupp som passar.
    Det betonar Bente Eklund, som har 
varit linedansledare i Hamboringen i 
10 år För detta har hon belönats med 
tenntallrik o blommor.
    - All dans är friskvård, menar Bente 
och det är en stor fördel att Hambo-
ringen har så mycket att erbjuda. Dans 
håller både kropp och själ i form.

Bente är en av föreningens linedanceleda-
re och håller kurser i linedance flera dagar 
i veckan. I år handlar det om fyra kurser. 
   Men det var inte linedance, som hon 
började dansa. Det var av en helt annan 
anledning, som hon började i Hambo-
ringen, en gång i tiden. Anledningen var 
faktiskt hennes barn, som fick henne att 
börja dansa squaredance från början. Och 
varför inte prova på annan dans, när man 
får chansen? Så hon provade på linedance, 
när den drog igång i Hamboringen och 
därefter har det bara rullat på.  

Bra träningsform på alla vis
Bente är en idékläckare på många vis och 
talar sig speciellt varm om linedance, som 

en bra träningsform att komma igång med, 
om man haft eller har krämpor. Tillsam-
mans med Eva Melkersson leder hon 
kursen i linedance friskvård på fredagar. 
   Bente är själv ett talande bevis för line-
dancens positiva inverkan på kroppen, då 
hon har värk och mår mycket bättre, när 
hon får vara i rörelse.  

Leder många kurser
Tillsammans med Lisen Brixvi leder 

Bente också 
nybörjarkursen 
på onsdagar och 
därefter motions-
gruppen, tillsam-
mans med Gunilla 
Klar. Torsdagarna 
är det linedance på 
eftermiddagarna 
för seniorer. 
  Sedan föreningen 
fick egna lokaler 
är det flera av 
linedancekurserna, 
som går på dagtid 

och det är Bentes förtjänst. Detta har visat 
sig vara en lyckad satsning. 

Nå ut till alla åldrar
Men det räcker inte med kurser i Hambo-
ringens lokaler, det gäller att nå ut till så 
många som möjligt, i alla åldrar. Därför 
är Bente en av de dansledare från Hambo-
ringen, som ger sig ut i Karlskronas skolor 
och lär ut dans till barnen, vilket brukar 
vara väldigt uppskattat.

Varför just linedance?  
Bente fastnade för linedance bland annat 
för att musiken är väldigt varierad. 
   - Man kan spela olika låtar till en och 
samma dans. Dessutom behöver man inte 

ha någon partner med sig, det går lika bra 
att komma själv. Och så får man motion 
och tränar koordination, samtidigt som 
man träffas och har roligt tillsammans. 
     Det finns ingen begränsning, utan alla 
har möjlighet att komma och dansa.

Vad betyder linedance för dig?
- Man får komma ut och röra på sig på så 
många olika sätt, träffa många olika män-
niskor och skratta och ha kul. Dessutom 
får man använda hjärnan och tänka på hur 
man gör de olika stegen och danserna. 

Hur har du lärt dig?  
- De som lärde mig från början var Anki 
Persson och Yvonne Ronnestad. Sen har 
jag åkt på workshops och danser på olika 
klubbar. Dessutom har jag fått utbildning 
genom Hamboringen. Vill man sen lära sig 
en ny dans, kan man ta stegbeskrivningar 
och läsa. 

Många järn i elden
Bente finns också på plats i Hamboringens 
lokaler med jämna mellanrum, där hon 
är lokalvärd tillsammans med Ingegerd 
Andersson. De ser till lokalerna, för allas 
vår trevnad. Just nu har hon också ett fas 
3-arbete i föreningen, med bl a dansen 
i skolan-projektet, friskvårdsaktiviteter, 
lokalvård o expeditionsarbete. Och sist 
men inte mins,t så är hon sammankallande 
i valberedningen. 
    Bente är en engagerad person med 
många järn i elden, med andra ord. Ham-
boringen tackar!

         Text: Maud Lexhagen o Lene Linde   
         Foto: Inge Isaksson
  

Linedance 
för seniorer 
är en av 
kurserna, som 
Bente Eklund 
(längst ner 
i bild) leder 
tillsammans 
med Eva Mel-
kersso (längst 
fram).  
Kursen äger 
rum i Dans-
smedjan 1 på 
torsdagefter-
middagarna 
mellan kl 
14.00-16.00.

Bente har lett linedance i 10 år
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Onsdagar mellan kl 16.00 – 18.00 sam-
las 60+ -gruppen i Danssmedjan 1. Där 
träffas hamboringare, som vill ta det 
litet lugnare i dansens virvlar och för 
att ha trevligt tillsammans. 
     Håller i trådarna och lägger upp 
programmet gör Ulla-Britt Olsson 
tillsammans med Birgitta och Sture 
Larsson. De är alla välkända profiler i 
Hamboringen.

- Stommen i programmet är enklare 
gilledanser, gärna schottisvarianter och 
amerikanska danser, säger de. Men vi vill 
också variera programmet och har t ex 

gästdansledare från olika danssektioner då 
och då. Denna eftermiddag står square-
dance på programmet med Torbjörn Ols-
son som caller.  
   Gruppen har också dansutbyte med 
Holje folkdansgille, där en träff planeras 
inom kort.  Ibland överraskar dansledarna 
också med något utflyktsmål.
   Med andra ord, det händer alltid trevliga 
saker i 60+-gruppen och det finns plats för 
fler, hälsar dansledarna. 
    -Det finns säkert gamla hamboringare, 
som skulle tycka detta är roligt. De och 
andra intresserade är hjärtligt välkomna!
    

Lugnt och varierat program med 60+

Barbro och Per-Erik Ahltoft har dansat 
gilledans i Hamboringen sedan i början 
på 1980-talet. Per-Erik var då nyinflyttad, 
men kom snabbt in i gänget. 
   -Vi har fått många goda vänner tack 
vare Hamboringen, berättar Barbro och 
Per-Erik.  Men nu är det 60+ som gäller.
   -Vi var med från första början och här 
är så trevligt, säger paret som inte frivil-
ligt missar en träff. Vi uppskattar såväl 
danserna som den sociala biten, som är 
viktig den också.
  -Här bjuds på glada skratt och gör vi fel 
blir det ljuvligt glada skratt. Det säger väl 
allt. 

Siv-Britt och Bo Jarnvall ser 60+ som 
en härlig avkoppling och fin samvaro. De 
har också varit med från början. Paret har 
dansat gille i många år, men nu är det mest 
squaredance som gäller. Måndagar är det 
träning på högre nivåer och tisdagar hjäl-
per de till i nybörjargruppen. På onsdagar 
är det 60+. -Det finns inget roligare än 
dans, konstaterar de båda.
     
      Text: Maud Lexhagen Foto: Inge Isaksson

Ulla-Britt Olsson samt Sture och Birgitta Larsson har alla dansat i Hamboringen sedan 
begynnelsen och Ulla-Britt var en av dem som startade föreningen. Nu håller de i trå-
darna för 60+-gruppen och ser till att det blir ett varierat program. 
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Visst låter det kryptiskt, men jag ska 
strax förklara. På redaktörens uppma-
ning begav jag mig en onsdag eftermid-
dag, ut till Danssmedjans lilla lokal, för 
att se och höra hur 60+arna har det.
   Och det har de, det vill säga alldeles 
kolossalt trevligt, för där möttes jag av en 
mängd glada människor. Minst trettio och 
allra mest flickor.
   Eftersom jag hade missat tisdagsdansen 
i gillet, så var det bara att sätta igång och 
försöka hänga med i Ulla-Britts och Bir-
gittas instruktioner och val av låtar. Även 
Sture fick ett ord med i laget, eftersom 
dessa tre är gruppens ledare.
 
Här finns veteranerna
Efter att ha dansat runt och förhört mig lite 
med deltagarna, stod det klart för mig att 
här fanns veteranerna, de som verkligen 
vet vad dans är. 
   Alla har dansat så länge de kan minnas 
och tänker fortsätta så länge benen bär. 
Visst är det tryggt och veta att kunna få 
göra det och dessutom i Hamboringen, 
som flera har varit med i sedan tidernas 
begynnelse.

Square med Torbjörn som caller
Så helt plötsligt dök Torbjörn Olsson med
sin gotländska fru Eva upp och började 
stapla ljudtekniska ”remedier” (prylar) på 
ett bord. 

Sedan började han med engelska ”kom-
mandon” tala om, hur vi skulle vända och 
vrida oss och i det ögonblicket förstod jag, 
att det skulle tränas squaredans och nu har 
ni fått förklaringen till rubriken.
   Det blev riktigt kul med den härliga 
rytmen som ledmotiv och jag och vi alla 
tyckte oss förstå vad Torbjörn sa, och 
dessutom göra som han sa.
   Sen tog vi kaffepaus och stämningen 
under den var ungefär samma som när 
hockeylaget leder, det vill säga på toppen - 
och sedan på det igen.
   Tror det eller ej, men enligt vår eminente 
”caller”, måste man 
gå två terminer för 
att lära sig grunderna 
i squaredance. Men 
det här gänget lärde 
sig en hel del på en 
timme och vi för-
vånades och gladde 
oss storligen över att 
våra ”squarer” gick 
jämt ut på slutet. 

Olika dansformer 
på 60+
Det är kutym, att 
olika dansformer och 
även andra aktivite-
ter, presenteras vid 
60+arnas träningar, 

för att bredda utbudet. Vilken god idé!
   Eftermiddagen avrundades med en 
stunds gilledans, varefter vi ”skingrades” 
under glada tillrop och vinkningar.

                               Text: Bengt-G Lex
                               Foto: Inge Isaksson

Dans i kvadrat med 60 +

En lektion i squaredance stod på programmet för 60+ gruppen när Föreningsaktuellt hälsade på. 

På bilden nedan ser vi bl a Inga och 
Nils-Erik Andersson samt Inga Andersson, 
Sture Larsson, Bo Jarnvall o Bengt-Göran 
o Maud i en ”square-promenad”.
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      Ännu mer dans - ett bildsvep 
Bugg. På måndagarna är det buggar-
nas afton i Danssmedjan 2. Nybörjar-
kursen börjar kl. 18.30 och fortsätt-
ningskursen följer därpå. På bilden 
ovan ser vi nybörjargruppen tillsam-
mans med sina dansledare. Gruppen 
har bl. a lärt sig grundsteg, vänster och 
högervarv, friturer, snurrar och några 
turer. Fortsättning följer till hösten.
       Social bugg på söndagar
Bugg kan man också dansa på sön-
dagar mellan kl 16.45-18.15 i Dans-
smedjan 1. 
   -Vi har en samdansningsgrupp med 
inriktning på ”social bugg”, som pas-
sar både nybörjare och de som dansat 
tidigare, säger en av dansledarna Pat-
rik Andersson. Vi fortsätter till hösten 
och hoppas på ännu fler dansare.

Linedance. Det gäller 
att vara fokuserad 
och koncentrerad när 
man dansar linedance. 
På bilden dansare i 
nybörjarkursen, som 
äger rum på onsda-
garna från kl 17.30 
i Danssmedjan 2.  
Annica Brunell, Lisen 
Brixvi och Bente 
Eklund leder det hela 
och fortsätter sedan 
med fortsättningskur-
sen kl 19.00. På linedanceprogrammet står också Linedance Motion, Linedance Seniorer, Linedance Friskvård, FAR (Fysisk 
Aktivitet på Recept) samt Linedance 3, för de mer avancerade. 

Stuffakursen på torsdagar är bara SÅ 
rolig, med första halvleken foxtrot och 
bugg och andra halvleken kultis/gille-
danser. Stuffa har ett populärt koncept 
med 50-talet deltagare och med Peter 

och Katrin Fridlund som dansledare. 
   En nybörjarkurs i stuffa planeras till 
hösten, med Carina Magnusson och 
Hasse Hansson som ledare.
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Lex Krönika

Öppet alla dagar mellan kl 08.00 – 21.00

Sikta mot stjärnorna.
Eller varför inte mot Mars. Jag funderar skarpt på, att ta en semesterresa dit. Sådana 
finns ju nu att få. Om jag hade pengar och My fair lady ville följa med! Det vore väl 
något i hästväg, för att uttrycka sig trendigt.

En som siktat med stjärnorna är ju vår Överbefälhavare ÖB (ej ÖoB). Han har 
ju många stjärnor att tindra med. Men tyvärr, det blev bara ett riktigt stjärnfall. ”En 
stjärnenatt som denna blåstes eld upphör”, ty vi har inget att försvara oss med. Ett av-
slöjande, som alla presumtiva motståndare vetat länge, liksom vilken vanlig människa 
som helst, t ex jag. Den som inte förstått det, är nog den största säkerhetsrisken.

När vi ändå är inne på militära spörsmål, vill jag sända en hälsning till personalen 
på F 17. Närmare bestämt till utsatta på ”klokhuset”, det kallas så, för att där fattas 
beslut, som fick elementvatten i kaffet. Tala om kaffekask. Elementärt, mina kära 
flygarvänner.

Och har ni hört - katter och hundar på dagis måste ha dagsljus. På mitt ”gubbdagis” 
på min arbetsplats i ”berget” var det rena natta, måndag-fredag. Inte såg vi dagens 
ljus, men väl ”insåg” vi, att försvaret mattades betänkligt.

Folk numera indelas i stjärnor och icke stjärnor eller slocknade stjärnor. Vi har t ex 
dom på slottet och dom som är orakade och har spretande frisyr. Kan man dessutom ta 
en ton eller två, då är man näst intill supernova. Inom idrotten råder verkligen stjärn-
inflation. Det kan räcka med en ”assist”, eller än värre, en tackling i ryggen för att bli 
stjärna, eller enligt ett norskt uttalande, nationalidol och hjälte.

Nu ska ingen tro, att jag inte gillar idrott. Det gör jag visst det - all idrott dessutom, 
utom möjligen korgboll. Men många av mina idolstjärnor har dessvärre slocknat, 
t ex Mora-Nisse, Sixten samt Plex och Wilhelm Moberg, även om de sistnämnda inte 
idrottade. Idrottat har jag gjort utan att lyckats och har därför inte heller slocknat. Jag 
funderar starkt på, att nu gå ut i köket och dopa mig, eller i morgon dag byta blod med 
någon blodsugare.

Ett annat stjärnfall är det faktum, att vi människor kan navigera efter stjärnorna, 
vilket även dyngbaggar kan, om ni inte visste det.

För övrigt tänker jag bli vegetarian, eftersom jag är mot alla skattehöjningar. Likaså 
ser jag framåt mot att jobba som ”bedrägerisamordnare”, ty det tycks mig lönsamt. 
Dock inte den inom polisen, för det verkar tröstlöst. 

Senast önskade jag Er en kall och snörik Jul. Så blev det ju inte. Trots att jag ham-
rade på väggarna, kastade mig på golvet och rev mitt hår som den värsta matador, 
blev jag inte bönhörd, utan fick ”sitta inne”. Detta är nu preskriberat, när en ljus och 
härlig vårvinter och sen en ljuvlig vår, ligger framför oss.
Bengt-G Lex

Månaderna mars och april är en intensiv 
period med dansen i skolan. Redan vid 
vårterminens start börjar planeringen. 
Alla kommunens grundskolor får då en 
inbjudan av Hamboringen, där vi erbjuder 
gilledans för år F – 3, linedance för år 4 – 
9 samt bugg för år 6 – 9.      
    Dansen har nu blivit en stor del av bety-
get i idrott.  Många av skolorna återkom-
mer därför med önskemål om dans varje 
termin, vilket vi ser som mycket positivt. 
Detta hoppas vi kan öka intresset för dans 
och på längre sikt ge nya medlemmar till 
föreningen.

Text Bengt Pettersson o Lisbeth Kedjevåg

Intensiv period för 
dansen i skolan 

Tack!
Ett stort tack till Gilledans-

laget för uppvaktningen på min 
85-årsdag

Rutger Jarlenfors

Tack!
Tusen Tack för all uppvaktning på 

min födelsedagsfest.
Karin Tollerz

Varmt tack till gilledansarna för allt 
vänligt deltagande i sorgen.

 Ulla-Britt Persson

Tack!



Samdansningen tisdagen den 5 februari i Jämjö 
Folkets Hus drog ”fullt hus”.  Ett 60 tal dansare från 
de båda gilledansgrupperna samt från kursen i gam-
maldans, hade en härlig danskväll.
     Ledarna Birgitta Linnersjö och Britt-Marie Samuels-
son, hade sammanställt ett blandat dansprogram, som 
uppskattades av både nya och gamla dansare. 
     De som varit med under flera år kunde se tillbaka och 
minnas danserna, som var populära i början av 1980-
talet, som t ex Träskopolka, Teton mountin stomp, Fyr-
mannaschottis, Enskedefröjdens vals och Five foot two. 
     Stundtals dök det upp grunddanser, då vi slapp tänka 
och bara njuta av dansen, trevligt tycker jag. Det finns 
ett stort antal gilledanser som vi ofta glömmer bort och 
det är roligt att grupperna inte har samma danser under 
terminen. 
     Samdansningarna är ett inslag under kursverksam-
heten, som ger oss alla en möjlighet att träffas mellan 
grupperna. 
                      

Fullt hus i Jämjö

Med ca 70 personer på dansgolvet och 
tidvis två ringar, kan vi glädjas åt att 
kultis- och gilledansen fortfarande är 
still going strong.
  -Vilket tryck och så roligt.  Det är som 
när vi dansade på Masten förr i tiden, när 
massor med folk i Hamboringen dansade 
kultis, konstaterade några av dem, som 
varit med förr.  
   Det handlar alltså om gilledansarnas 
samdansning, tisdagen den 12 mars på 
Danssmedjan. Jämjögänget var på besök 
och förgyllde kvällen tillsammans med 
alla, som har Danssmedjan som hemma-
plan.

Kvällens dansledarvärdar var Bengt 
Pettersson och Lisbeth Kedjevåg och de 
dirigerade dansarna med fast hand och 
säkra fötter och fick med oss alla i både 
nya och gamla dansvarianter. Programmet 
var varierat, allt från grunddanser till mer 
avancerade gilledanser och bytesdanser.
  Speciellt roligt är också, att våra nya 
dansare, d v s de som gått nybörjarkursen 
i gammeldans, nu alltmer hänger med i 
svängen och de var med en bra bit in på 
kvällen. 
   Nybörjarna har under våren, efter att de 
haft sin kurs, fortsatt och dansat en stund, 

tillsammans med de vana gilledansarna, 
på deras kurs. 
    -Vi ville ha detta upplägg, för att slussa 
in de nya dansarna på ett smidigt sätt. Det 
har utfallit väl och vad jag förstår är alla 
nöjda, säger Bengt och Lisbeth.
     Nöjda var också vi dansare, som 
återigen fick uppleva en härlig danskväll, 
i glada vänners lag. Vad kan man mer be-
gära?  Annat än att se fram mot nästa ge-
mensamma dans! Den blir fredagen den 
22 mars på Danssmedjan kl. 19.00.  Det 
blir blandad kompott med kultis/gille, och 
modernt. Vi hoppas många kommer dit.

Kultis- o gilledansen är ”still going strong”

                      Text: Gillesektionen/Carina
                      Foto: Nathalie Ivarsson

Text: Maud Lexhagen Foto: Inge Isaksson


