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Ordförandens spalt
Hej alla medlemmar!
Hoppas att ni har, ska, eller till och med har haft en
skön ledighet i sommar, med semester och allt. I
skrivandets stund den 26 juni, så har ju inte vädrets
makter varit så vänliga, men vi hoppas på bättre tider.
Enligt SMHI har det inte varit så här kallt på 111 år,
de ni!

Inge Isaksson foto o layout
Tfn 0455-27480
info@ingesfoto.se

Midsommar och lövmarknad har ju passerat och jag
vill passa på att tacka alla dansare, som ställer upp och dansar lite här och där,
trots helgerna (och vädret). Stor kram till er!

Ingegerd Andersson korrekturkoll.
Bengt-Göran Lexhagen, kåsör

Angående lövmarknaden, så vill jag rikta ett särskilt tack till först och främst
Bente Eklund, Birgitta Linnersjö, Ulla-Britt Karlsson och Åke Samuelsson, som
hjälpt till med planeringen av lövmarknaden. Utan er hade vi inte haft något
lottstånd, eller något folk som stod där. De som stod och sålde lotter ska också
ha ett tack. Tack också för skänkta vinster från medlemmar och föreningar, bl.a.
Varvshistoriska föreningen Karlskrona.

HEMSIDA
www.hamboringen.se
Webbmaster: Ingmar Albinson
0734-36 41 45, arb 0455-75619
Vill du ha något publicerat på hemsidan
Maila webbmaster@hamboringen.se
DANSLOKALER OCH KANSLI
Danssmedjan 1 och 2
Intagsvägen, Backabo
(infart mittemot Dynapac)
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Dansföreningen Hamboringen
Box 6001, 371 06 Karlskrona
Plusgiro: 65 38 08-6
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Tyvärr har vi ingen ansvarig för lövmarknadsprojektet, så om någon känner sig
manad, eller vet om någon skulle vara intresserad, så meddela gärna mig.
Den 29 augusti kl 11.00 - 13.00 dansar vi Trossödansen vid "Fisken", som vanligt
tillsammans med Tipzy Dansklubb. Sprid till så många ni kan. Ta med släkt och
vänner dit och tala om hur kul det är att dansa!
Nu är det ju dags för en ny hösttermin, som börjar söndagen den 6 september och
pågår 12 veckor framåt. Jag hoppas att vi kan locka fler nya medlemmar till föreningen och jag önskar, att alla hjälper till att sprida information om föreningen.
Tipsa gärna dem om hemsidan och om våra kurser, såväl nya som "gamla".
Själv ska jag göra så gott jag kan, för att få igång flåset igen. Har nyligen genomgått en by pass operation, så jag längtar så, efter att få börja dansa igen!
Som vanligt är jag mottaglig för medlemmars frågor, förslag eller kritik. Vi vill
ju, att det ska fungera bra ute i kurserna. Dansledarna är ju de personer, som ni
dansare först och främst vänder er till, om det är något ni vill framföra.
Dansledarna gör ett jättearbete med att planera kurserna, så att alla ska bli nöjda
med upplägget och val av musik, så att alla får sin del av kakan. All heder till
dem. För utan dansledare blir det ingen dans och utan er medlemmar blir det
definitivt ingen dans alls!
Alla är lika viktiga, tycker jag.
Väl mött i höst, alla ni härliga dansmänniskor!
"Ge glädjen en chans och bjud upp till dans"!
Britt-Marie Samuelsson, ordförande

Hamboringens danslokaler:
Danssmedjan 1 och 2.
Intagsvägen 3 Backabo.
(infart mitt emot fd Dynapac)
Jämjö Folkets Hus, Parkvägen

Hemsidan

www.hamboringen.se

Torsdag 13 augusti

Tisdag 18 augusti

Klubbdans i
Wämöparken

Sommardans
Linedance

Torsdagen den 13 augusti kl 18:00 - 22:00 bjuds det upp till dans
för medlemmar i Hamboringen,Tipzy och Crazy Steps.
Vi dansar till Wernesson & Olofssons orkester.
Dansen sker i Hamboringens, Tipzys och Crazy Steps regi. Föreningarna har gått tillsammans och vill ordna något gemensamt.
Alla tar med egen fikakorg och det är gratis inträde!!!
Anmälan sker senast den 11 augusti till kansliet tel: 0455-260 60.
						Mvh
						Britt-Marie/Ordförande

Torsdag 20 augusti

Styrelsemöte
med sektionerna
Tid: torsdag 20 augusti
Kl. 17.30
Plats: Styrelserummet
Danssmedjan 2
Styrelse och representanter för
sektionerna är hjärtligt välkomna.
Kaffe o egenhändigt bredd macka
serveras.

Till dansledarna

Dansledarmöte
27 augusti kl 18.30.

Lokal: Danssmedjan.
Förutom genomgång av höstens kurser, kommer det att
ske en utbildning från SISU
om närvaroregistrering.

För att ni inte ska få helt galet
mycket abstinens under sommaren, så kommer vi att anordna
sommardanser i vanlig ordning,
på Dragsö Camping.
Skulle det vara regnigt, så dansar vi i vår lokal på Intagsvägen
istället.
Datum: Tisdag18 augusti.
Tid 18.30-21.30.
Välkommen
Hamboringens linedansare Anchorfeet

Lördag 29 augusti

Dansuppvisning på stan
vill locka till dans!
Lagom inför kursstarten, framträder några av Hamboringens
grupper, tillsammans med Tipzy dansklubb,
på Klaipedaplatsen mellan kl 11.00-13.00.
Tanken är, att få uppmärksamhet kring fenomenet
”dans” och slå ett slag för hur trevligt man kan ha det,
vilken dansform man än ägnar sig åt.
Information om föreningens kurser kommer att ges,
kursprogram delas ut och naturligtvis är
Hamboringens ordförande Britt-Marie Samuelsson,
samt några av dansföreningarnas representanter på plats.
Söndag den 6 september

Kursstart
söndag den 6 september startar
kurserna och pågår i 12 veckor!
Kolla kursprogrammet, som
bifogas denna tidning.
Det finns också på hemsidan
www.hamboringen.se.

Hamboringens styrelse:
Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Vice Kassör
Sekreterare
Utbildning/
Kursplanering
Medlemsreg/
Nyckelansvar
Lokalansvar
Suppleanter

Britt-Marie Samuelsson
Viveca Syrén
Bengt Pettersson
Carina Magnusson
Lene Linde
Per-Olof Palhagen

Annette Hedlund
Åke Samuelsson
Maud Lexhagen
Anna-Rita Johnsson
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Midsommar med Gilledanslaget
Midsommarafton var det som vanligt
full rulle på Gilledansarna. Kl. 11.00
stampade vi igång ”snè-steget” på Ekliden, som samlat många av de boende.
Dessa klappade takten och även fötterna
hade de svårt att hålla stilla. Sen blev det
raka vägen till dansledarna Bengt och
Lisbeth, som även i år dukat ett dignande
midsommarbord, med mycket gott.
Så väntade Skönstaviks camping, där vi
höll till på gamla dansbanan, med regnet
hängande i trädtopparna. Slutligen till
Dragsö… jisses vad det regnade! Vid ett
litet uppehåll försökte vi med några danser,
fast där var mer vatten än gräs.
Midsommardagen var vi på Elineberg,
där de gamla var med på sitt sätt. Efteråt
bjöds vi på tårta och kaffe, Gott-gottigottgott. Vidare till sista anhalten, som var
Fridlevstad. Även där dansade vi inomhus.
Det var lite trångt - men finns hjärterum, så
finns det stjärterum – nja det sista var det
ont om, kände jag!
Tack till alla, som ställde upp och tack
till Bengt och Lisbeth. Vi gör väl om det
nästa år va ??!
Text: Ulla-Britt Karlsson

Gilledanslagets uppvisningsprogram
Snesteget
Nättrabyvalsen
Rundan
Fredagskväll
Jazzgossen
Vitklövermazurkan
Valsvarianten
Stärkan
Kultis i Parken
Magaretapolka
Reserver:
Björkösnurr
Vikasving

Gilledanslaget hade fullt program under midsommaren, med uppvisning bl a på Dragsö (bilden överst) och på Skönstavik (bilden
ovan). Dessutom dansade man för boende på Ekliden och Elineberg samt i Fridlevstad. Foto: Bengt Pettersson.
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Lövmarknad med monter och klädsel av
midsommarstång

I midsommartider är det fullt
upp för våra uppvisningsgrupper, då gilledansarna och
folkdansarna dansar på många
platser.
På Lövmarknadsdagen har
Hamboringen en monter på
Stortorget, där det säljs lotter
och bjuds på kaffe. Där engageras många frivilliga från
föreningens sektioner både
bakom och framför kulisserna.
Tack till alla!

Fint smyckade med kransar på huvudet, band folkdansdamerna blommor till midsommarstången.

I Amiralitetsparken har folkdansarna ett hedervärt uppdrag med
att klä en midsommarstång, som
sedan transporteras via båt till
Nättraby, där den reses av starka
armar av folkdansarmännen.
Text: Maud Lexhagen
Foto: Bengt-Åke Ljungqvist

Lets Dance-tema
på gilleavslutning
Gilledansavslutningen efter vårens kurs i
Danssmedjan lockade 35 dansare och det
är ungefär, så många som dansat gilledanser på Danssmedjan under terminen. Och
dansledarna Lisbeth Kedjevåg och Bengt
Pettersson bjöd på smörgåstårta… Tack!
Fin musikunderhållning ombord på Axel, som förde midsommarstången och folkdanslaget till Nättraby.

USA besök hos Gillelaget

Under tiden 27 april - 2 maj hade Gillelaget besök av Marianne Djusberg .
Hon var vår kontaktperson och ordnade
alla aktiviteterna under vårt besök i USA
2005. Sedan dess har vi haft kontakt med
varandra och nu var det tredje gången hon
besökte oss. Varje gång har hon bott hos

Britt-Marie o Ingvar i Fridlevstad. Då har
vi också ordnat gemensamma aktiviteter
för alla i Gillelaget ,där vi bl.a. grillat
korv, kastat pil och gått tipspromenad.
Denna gång träffades vi hos Bengt o
Lisbeth, för att fira valborgsafton, med en
enkel måltid. Trots kyla och regn besökte
vi också Verkös majbrasa och det stora
fina fyrverkeriet.
Första maj var det dans i Eringsboda
brunn. Flera av våra dansare följde då
med Marianne dit. Där fick hon uppleva
den svenska danskulturen, som skiljer sig
mycket från den amerikanska, där man
bara dansar med sina närmaste vänner.
Text Bengt Pettersson o
Lisbeth Kedjevåg

Det är alltid kul, att hitta på en knorr på
dansavslutningarna och vad är naturligare,
än av sätta våra dansledare på prov. I bästa
Lets-Dance-anda ställdes därför utan förvarning våra dansledare ut på dansgolvet,
med uppgiften att dansa RUMBA.
Naturligtvis fanns en jury i bästa letsdance-domarstil. Juryn bestod av Elisabeth
Mårtensson, som var Tony Erwing, UllaBritt Karlsson, som Durban och Kenneth
Andersson, som den förtjusande kvinnliga
domaren och jurun var hård i sin bedömning.
Paret lyckades ändå, med hjälp av publiken, hålla sig kvar, som dansledare till
hösten. Regissörerna Maud och BengtGöran, kunde lättade konstatera, att det
kommer en ny säsong med gilledanser av
alla de slag, tisdagar kl 19.00. Både på
Danssmedjan och i Jämjö Folkets Hus.
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Nöjespark på Dansens dag

Här några av dansarna, som visade upp sina danser på Dansens Dag. I förgrunden Hamboringens Per-Olof Palhagen, i samspråk
med Sara Hjortsberg, en av arrangörerna.

Hamboringens folkdanslag lyste glansfullt upp föreställningen.

Gilledansarna hade letat i gömmorna och var uppklädda i bästa nöjesparkstil.
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Linedanssgänget hade sin vana trogen satt sprätt på fantasin och utstyrda efter konstens alla regler.

Buggarna i sin klädsel, som delvis var lite spöklik.

Den 29 april firade många av Karlskronas dansföreningar den internationella Dansens dag i Konserthuset.
Från Hamboringen medverkade grupperna Folkdans, Gille, Line, Bugg och
Square. Årets tema var Nöjesparken.
Med dansarnas hjälp fick publiken
träffa clowner, vilda djur, gå på tivoli
och besöka en gammal dansbana, där
gillelaget dansade schottisen Kultis i
parken.
Text: Bengt Pettersson o
Lisbeth Kedjevåg
Foto: Inge Isaksson
Squaredansarna höll stilen i vanlig ordning!
Föreningsaktuellt nr 2 2015 7

Kultiskursen i Jämjö är still going strong

Stilstudie från nybörjarkursen i kultis i Jämjö Folkets hus. Kursen fortsätter till hösten.
Kursledare är Britt-Marie Samuelsson och Birgitta Linnersjö.. Foto Natalie Ivarsson

Oskarshamnsdans
i dagarna tre
Under Kristi himmelfärdshelgen anordnade Döderhultsvikgillet liksom tidigare
år, Oskarshamnsdansen. Här träffas glada
dansare från Sveriges avlånga land, för att
dansa och ha dansutbyte, så även några
par från Hamboringen. På fredagsförmiddagen hade några dansföreningar uppvisning på ”staun”.
Under tre kvällar var det kultisdans
med olika orkestrar, såsom Svante & Co,
Kal Kagges samt Eva & Ingvar. Varje
kväll dansades ca 50 olika gilledanser.
Flera av danserna har vi dansat i våra
grupper, men många var helt nya för oss.
Tack var duktiga och hjälpsamma dansare,

hängde vi med bra i dansens virvlar.
På lördagsförmiddagen var det utbyte av
nya danser, mellan de olika dansföreningarna.
Tio dansföreningar, från Skåne i
söder till Gästrikland i norr, visade 14 nya
danser, som vi fick prova på. Av dessa
visade Birgitta Linnersjö upp sina två
nya danser, Den gamla dansbanan och På
festplasen. Det var många trevliga danser,
som vi kommer att ta upp i våra grupper
till hösten.
		

Text: Bengt Pettersson
o Lisbeth Kedjevåg

Påskdans med squaredansarna

Mitt år som ny
dansare i
Gilledanslaget

Jag har flera gånger fått förfrågan,
om att börja dansa i gillelaget. Då jag
känner dansledarna Lisbeth Kedjevåg
och Bengt Pettersson väl och de trodde
att jag skulle klara detta, så jag tänkte
göra ett försök.
Mina erfarenheter det första året i detta
härliga gäng är i stort sett positiva. Det har
gått mycket bättre än väntat, mest beroende på mycket hjälpsamma danspartners.
Man dansar ju inte bara med sin ”ordinarie”, utan med flera, vilket är bra. Har
man svårt för en dans, så finns det flera,
som hjälper en genom att viska i örat, vad
man skall göra. Detta är en fantastiskt bra
hjälp, då man är ny.
Vi tränar varannan torsdag och det
är viktigt, att man kan grunddanserna och
att man är där de flesta gångarna, för man
glömmer snabbt.
Vi tränade in åtta olika danser till
midsommar, vilket jag klarade, utan större
misstag. Man behöver inte dansa alla
danser, om man tycker det är för många att
”hålla reda på”. Det går bra att bytas om
och stå över någon dans.
Gemenskapen i gruppen är mycket bra
och det var lätt att komma in i gänget. De
duktiga dansledarna gick noggrant igenom
danserna och rättade till eventuella fel.
Vi skulle behöva fler dansare till gruppen, eftersom alla inte alltid, kan vara
med. Ju fler vi är, desto roligare blir det
på träningarna och kravet att vara med på
uppvisningar, blir inte så stort. Vi behöver
vara en grupp, där vi kan bytas om lite
mer i dansen.
Sist men inte minst, så är fikarasten
bäst för sammanhållningen.
Välkomna fler dansare, till detta
glada gäng!
Text: Kenneth Johansson

Full fart på dansgolvet, efter inmundigad påskbuffé, vad sägs om dé...
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Hälsning från seiordans 60+

Birgitta Larsson och Ulla-Britt Olsson
leder Seniordansen 60+. Här uppvaktas
de med blommor och blomstercheck som
tack.
Per-Erik Ahltoft och Rune Persson i grilltagen.

Nu var det åter dags, att se tillbaka på
vårens aktiviteter.
Tyvärr har vår lilla grupp drabbats av
en stor sorg, då vår käre vän Malte gick
bort, den 22 april. Malte var en lojal och
trogen medlem, som har varit med i Hamboringen sedan föreningen bildades. Han
var även med och startade vår 60+grupp,
för cirka 10 år sedan. Malte hade många
vänner både inom och utanför föreningen, som saknar honom. Vi skall aldrig
glömma hans omtanke och goda hjärta.
Annars har gruppen strävat på som
vanligt, vi har dansat, fikat, skrattat och
haft trevligt, som vi brukar. I slutet av
mars var vi bjudna ner till Holje. Vi har
ju ett utbyte med deras folkdanslag och
vi hade en jättetrevlig eftermiddag, som
man har med glada och dansanta vänner.

Vi har också haft vår
traditionsenliga grillträff på
Fäjö, som alltid Barbro och
Per-Erik bjuder oss på.
Precis som vanligt, hade vi
roligt och åt och drack, gott
och mycket.
Jag passar på att skicka
en hälsning och ett tack till
Barbro och Per-Erik, för att
vi får komma och njuta av
Barbro Ahltoft (mitten) var tillsammans med sin make
deras paradis på Fäjö.
Per-Erik värdar för grillträffen på Fäjö. På bilden
Vår våravslutning var
också Birgitta Larsson och Maj Henriksson
trivsam och vi avnjöt en god
komna till hösten. Vi kommer att ta hand
smörgåstårta. Dansledarna avtackades
om er! Glöm inte kaffekorgen!
med vackra blommor och
blomstercheckar.
Text: Birgitta Larsson
Till sist vill Ulla-Britt och jag hälsa
Foto: Inga Andersson
alla gamla och nya dansare varmt väl-

Slåtterdag på Steneryds ängar

Den 18 juli gjorde vi ett besök på Steneryds ängar, där det jobbades för fullt, med
att skörda på gamalt vis.

Där träffade vi bl.a. hamboringaren Håkan
Ivarsson, i full aktivitet med en lie.
Efter en stund, kom folkdanslaget
intågande med liar och räfsor, som de
använde, då de dansade Skördedansen.
Uppvisningen fortsatte sedan med ytterligare tre danser.
Det var ett fint program med härlig musik,
på den vackra blomsterängen.
Text o bild: Lisbeth Kedjevåg o
Bengt Pettersson
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Nu kör vi igång igen!
Det är nu dags att damma av dansskorna!
Den 6 september kör vi igång danskurserna igen.
Se bifogat dansprogram.
Kursutbudet och kurstiderna är i stort sett samma som
föregående termin, men vi har ett tillskott, nämligen Ungdomsdans. Här en sammanfattning.
UNGDOMSDANS, nybörjare
Torsdagar 17.00-18.00
Lokal: Danssmedjan 2

Kursen kommer att ledas av AnnCharlotte Heideman och Patrik
Andersson. Den riktar sig till ungdomar från 14 år.

Ungdomsdans en blandning mellan
bugg, foxtrot, schottis, vals, polka
mm.
Det blir stor variation på musik,
mycket modern musik.
Vi hoppas både tjejer och killar
hörsammar detta. Alla är hjärtligt
välkomna!
Ann-Charlotte, tfn 0768-900850
Patrik, tfn 0733-735378.

BUGG senior

GILLEDANS dansträff

Ungdomsdans är en ny
satsning.

är en kombination av nybörjar- och fortsättningskurs.
Dit är också alla som gått kursen tidigare
välkomna!
Det blir repetition och lite nytt.
Måndagar kl 14.15-15.45,
Lokal: Danssmedjan 1.

Tisdagar 19.00-21.00
Lokal: Danssmedjan 2

KULTIS

Tisdagar 17.45-19.30
Lokal: Jämjö Folkets Hus

BUGG nybörjare

GILLEDANS dansträff

Måndagar kl. 18.30-20.00
Lokal: Danssmedjan 2

Tisdagar 19.00-21.00
Lokal: Jämjö Folkets Hus

BUGG 2 (forts)

SENIORDANS 60+

Måndagar kl. 20.10-21.40
Lokal: Danssmedjan 2

SQUAREDANCE A2, forts.

Måndagar18.30-19.30
Lokal: Danssmedjan 1

SQUAREDANCE P/A1, forts
Måndagar 19.30-21.00
Lokal: Danssmedjan 1

SQUAREDANCE C1, forts
Tisdagar 18.30-20.00
Lokal: Danssmedjan 1

SQUAREDANCE
Mainstream
Tisdag 20.00-21.30
Lokal: Danssmedjan 1
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Onsdagar 15.00-17.00
Lokal: Danssmedjan 1
På kursen blandars kultis, gille-danser och
lite modernt.

GILLEDANS uppvisninglag
Träning torsdagar udda veckor
Kl. 17.45-19.30
Lokal: Danssmedjan 1
Nya dansare är välkomna,
men du ska kunna grunddanserna
i kultis och gärna ha dansat gilledans.

LINEDANCE senior
För såväl nybörjare som
”fortsättare”
Torsdagar 13.30-15.30
Lokal: Danssmedjan 2

STUFFA

Torsdagar 18.30-20.30
Lokal: Danssmedjan 2
På Stuffa-kursen dansar vi foxtrot, bugg,
kultis, gille i lagom blandning
För att hänga med behöver du ha grundkunskaper i de aktuella danserna.
Vi eftersträvar balans damer/herrar på
kursen. Det är rätt många damer, därför
välkomnar vi speciellt dansintresserade
kavaljerer.

LINEDANCE, nybörjare
Torsdag 19.30-21.00
Lokal: Danssmedjan 1

SQUAREDANCE

FOLKDANS

LINEDANCE, forts

FAR - Fysisk Aktivitet på
Recept

Basic forts.
Onsdag 19,00-21.00
Lokal: Danssmedjan 1
Onsdagar 17.30-19.00
Lokal: Danssmedjan 2

LINEDANCE

Motionsdans. forts
Onsdagar 19.10-20.40
Lokal: Danssmedjan 2

LINEDANCE workshop
Torsdagar jämna veckor
Kl. 18.00-19.30
Lokal. Danssmedjan 1

Söndagar 18.30-20.30.
Lokal: Danssmedjan 1.

Måndagar10.30-12.00
Lokal: Danssmedjan 1

På FAR-kursen dansas lätt linedance.
Dansen är lämplig för dem som fått recept
från sjukgymnast. Även anda som behöver ett lättare rörelseprogram med koordination och benstamp (bra mot benskörhet)
är välkomna.

Lex Krönika
”Sommarlov”
Mitt sommarlov började efter påsk, ty då hade vi några dagars
sommarlikt väder. Jag hade då ställt in sparken och givit upp hoppet om en vettig
vinter. Det skulle jag naturligtvis inte ha gjort, eftersom våren blev så kall, att jag fick
farhågor om en ny istid och plockade fram mina skridskor från 1950-talet.
Räddningen blev en resa till Italien, där solen sken både natt och dag. Väl hemkommen trodde man ju på sommar. Men vad man bedrog sig. I vild förtvivlan tog jag
fram skidorna, som stått oanvända sedan julen 2014, och vallade dem, förvisso med
mildvalla, men ändå. Där fick de stå i beredskap fram till söndagen den 5 juli, Apostladagen, då det var +32 gr C och inget vidare skidföre. Som det kan bli. Det var bara
att lägga ner skidprojektet.
Nu sitter jag och min fru (arbetsgivare) i köket och grunnar på tillvaron och tittar på
fåglar. Plötsligt ropar hon, min fru, vad är det för fågel med en sådan svans? Jag blir
naturligtvis lite förundrad, eftersom jag inte sett svansar på fåglar. Så det var väl en
ekorre, tänkte jag. Sedan kom jag på, att det kunde vara en Sidensvans. Men det var
ingetdera, utan en vanlig mes, av något slag. Så det kan bli.
Idrott intresserar mig väldeligen. Men jag har i sommar inte sett mycket som glatt
mig, utan mina tankar måste återvända till Bandy-VM. Där brukar vi ju ofta vara bäst
i världen. Men Ryssland är ju ofta en stötesten, så även här. Jag menar, vi hade ju en
helsäker ledning i finalen, men förlorade ändå, ty ryssarna gjorde 3 mål på 4 minuter.
Ofta grips jag av obetvinglig arbetslust. Tänk att få kasta mig ut på gräsmattan och
köra mossrivare från Clas Ohlson. Eller varför inte bryta upp ytterligare några stenar
på min torva. Jag funderar då på hur de arbetslösa, här hemma och i Grekland känner
sig, för arbetslös har jag aldrig varit. Jag har alltid för mycket att göra. Jag är stenrik
(rik på stenar) och betalar utan knot min skatt (inte frivilligt som i Hellas) och skulle
inte få för mig att leva på lån. Men så är jag ju också en enveten Smålänning.
Ånyo har forskarna bevisat, att män har existensberättigande, om än på
”mjölbaggenivå”och behövs för mänsklighetens livskraft och kvinnors val. FI har
säkert ett finger med i spelet. Ok alla ”mjölbaggar”, bida er tid i mjölpåsarna, men se
till, att det är ”rent mjöl i påsen”.
Min nya idol, när både Mora Nisse och Sixten Jernberg gått ut tiden, är Magdalena
Ribbing. Men fråga mig inte varför. Det kan väl knappast vara, för att hon åker bra
skidor. Det kan vara, för att hon står för ordning och reda, vett och etikett, är i min
ålder och tycker att det som var bra förr, duger även nu.
Jag är inte född med varken guld- eller silverssked i handen. Snarare träslev. I alla
fall har vi en gul(d)sked, i hemmets lugna vrå. Den ville, i rättvisans namn, båda
barnbarnen ha. Därmed var lugnet i hemmet över. Efter en vild kamp om skeden och
enorma ansträngningar för att förklara, att vi faktiskt bara hade en sådan sked och
att vi inte bara så där kunde fixa en andra, blev situationen ytterst påfrestande. Då de
båda rara barnen dessutom absolut skulle sitta på samma stol för bästa sjöutsikt, var
tålamodet hårt beprövat. Efter att de inblandade rivit sitt hår, stampat i golvet, bankat
i väggarna, förkastat alla andra skedar och besiktigat alla andra stolar, tog hungern
ut sin rätt. Kämpaglöden falnade och jag kunde återuppta andningen och återfå mitt
normala jag.
Låt oss lyfta blicken och med tillförsikt se framåt. Mot en varm, solig och skön höst.
Mot att konflikter och krig upphör och att inga ska behöva lida nöd och att vi i Hamboringen bidrar till det, på ett eller annat sätt. För av dans blir man glad, konstruktiv
och snäll.
Bengt-G Lex

Till minne av
Malte Henriksson
Hamboringen har mist en kär och
mycket uppskattad medlem i föreningen.
Den 22 april gick Malte Henriksson
bort, med sorg och saknad.
Malte var en välkänd profil i Hamboringen och var en av de första medlemmarna i föreningen. Såsom dansledare
för gilledansare, ledde Malte tillsammans med sin Maj, en grupp i Lyckeby,
under många år. De ledde även under
en tid uppvisningslaget i Gilledanser.
Malte var en mycket flitig dansare
och var med i Internationella gruppen,
Folkdansarna och gruppen Folkliga
danser. När Kristianopel 1995 skulle
fira 350 års jubileum av freden i Brömsebro, var Malte en av deltagarna i
projektet, som vi minns med glädje.
De flesta av oss, som kände honom,
minns säkert Malte som en vänlig,
humoristisk person, alltid redo att ställa
upp och sträcka ut en hjälpande hand
för föreningen.
Styrelsen för Hamboringen vill på detta
sätt uttrycka sin sorg och saknad.
Våra tankar går till de anhöriga.
Styrelsen/Ordförande,
Britt-Marie Samuelsson

Tänk på
att betala
kursavgiften
i tid!

Med denna tidning sänder vi också med
ett inbetalningskort för höstterminen.
Tänk på att betala senast 30 september.
Ange namn o personnummer, dvs alla siffror, samt vilken kurs det gäller. Kurskoden
finns i dansprogrammet, som bifogas
denna tidning.
Du som har betalt passiv medlemsavgift
för våren och inte skall gå kurs, behöver
inte betala medlemsavgiften i höst.
Mvh
Bengt Pettersson, kassör
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Gemensam våravslutning
med squaredansarna i spetsen
Totalt deltog ca 35 hamboringare på den gemensamma
kursavslutningen, som
arrangerades av squaredanssektionen den 24 april.
Ett tiotal dansare från övriga
sektioner, hade kommit för att
ta chansen att prova squaredans. Som vanligt, såg vår caller Christer Bern till, att guida
både vana squaredansare och
våra ”prova på gäster”, genom
ett antal tippar/danser.
Text o foto: Jan-Åke Hansson
Pass Thru! Vad griper JiBe efter?

Klubbdans med square

Squaresektionen genomförde traditionsenligt vårsäsongens sista klubbdans Annandag påsk, den 6 april.
I år var det hela 38 medlemmar, som
denna eftermiddag hade kommit för att
dansa några timmar, äta gott och umgås.
Som vanligt fick vi instruktioner av vår
duktiga clubcaller Christer. Detta var sista
klubbdansen våren 2015. Extra roligt var,
att i stort sett alla våra nybörjare kom och
provade sina nyintränade calls.
Det har också arrangerats klubbdanser
i Wämöparken, med bra uppslutning av
både egna och tillresta gäster från andra
klubbar.
Mycket trevliga kvällar som vi gärna
skulle vilja har mer av.
Tack Karina för ett mycket bra initiativ.
Text o foto Jan-Åke Hansson
Text: Ingegerd Andersson

Här några av Hamboringens dansare, som tyckte det var spännande att prova på
squaredans.

Vad sägs om denna utstyrsel i en ”nöjespark”?

Squaresektionens
dansare
Uppklädda
squaredansare, som
deltog på
Dansens dag
den 29 april i
Konserthuset,
Karlskrona.
Text o foto:
Jan-Åke Hansson

