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Ordförandens spalt

Hej alla
hamboringare!
Så var snart en termin till ända. Det går fort mellan dansvarven, ska jag säga.
Jag hoppas att alla har haft en trevlig danssäsong och att
allt flutit på som vanligt.
Tyvärr, så har jag inte hunnit vara ute i nybörjarkurserna
som jag brukar, på grund av flytt och nytt jobb. Det har
tagit min tid lite grand i höst.
Mycket har hänt under sommaren. Det har ju varit uppvisningar lite här och där. För
det ska alla ni dansare ha ett särskilt tack, för att ni ställer upp och gör reklam för
Hamboringen, samtidigt som ni sprider en otrolig glädje omkring er, när ni dansar.
Wämödanserna ”Öppna Sommarsinnet” tycks ha fallit väl ut. Åtta gånger har vi haft
dans ute i Wämöparken. Gilledansarna hade sina danser tillsammans med Folkdansarna och det var ju två jättetrevliga kvällar, med musik och sång båda gångerna.
Line, Square och Moderna har ju också haft två trevliga kvällar var. Moderna hade
danserna tillsammans med Tipzy danceclub och Crazy Stepz. Det samarbetet fungerar jättebra och vi har pratat om ett fortsatt samarbete, inte bara sommartid.
Crazy Stepz har hyrt vår lokal och hade utbildning med Tobias Wallin. Även vi var
inbjudna att delta, naturligtvis mot kurskostnad. All den informationen stod på deras
hemsida. Tyvärr missade vi att informera på vår hemsida. Emellertid kommer Tobias
tillbaka nästa år och då finns det tillfälle att delta. Vi ska då se till att informera
bättre.
Stuffakursen för barn/ungdom fungerade inte så bra som vi hade hoppats på. Tyvärr
kom bara två deltagare och det är för få för att hålla kurs. Den gruppen får en ny
chans till våren. Det är den enda gruppen som får ha en nybörjarkurs på våren. Alla
andra har sina nybörjarkurser hösten 2017. Ungdomar är högsta prioritet, därför får
de dispens. Ungdomarna är det viktigaste vi har, för att kunna bygga vidare med vår
kursverksamhet.
Det måste kännas meningsfullt, för både dansledare och deltagarna i en kurs. Kanske
är det dags att titta över alla kurser, så vi inte är för få deltagare.
Jag puffar redan nu för årsmötet den 18 februari 2017 kl 15.00 i Dansmedjan 1.
Har ni förslag till valberedningen, så lämna dem i tid. Vi är några som mandatperioden är slut för, undertecknad inräknad. Det vore roligt, om vi blev fler medlemmar
på våra möten.
Annars är ni välkomna med ris och ros till oss i styrelsen, om det skulle vara något
när det gäller föreningen. Är det något i era kurser, så ta det först med era dansledare.
Eftersom Hamboringens telefon är kopplad till min mobil, så är det telefontid mellan
10.00 – 16.00 måndag till fredag. På grund av mitt arbete kan jag ibland inte svara,
men då ringer jag upp, när jag får tillfälle.
Det var det hela från mej och min lilla spalt och då vill jag passa på att säga:
Jag vill önska ALLA, dansledare, dansare, ”hustomtar” och funktionärer en riktigt
God Jul.
					Ordf. Britt-Marie Samuelsson

Ordföranden träffas per telefon
0455-26060 vardagar mellan
kl. 10.00 till 16.00.

Hemsidan

www.hamboringen.se

Behjärtansvärd utbildning

Lördagarna den 8 och 29 oktober genomförde föreningen två utbildningar i
HJÄRT o LUNG-RÄDDNING.
15 medlemmar tog tillfället att få dessa
nyttiga lärdomar, då det handlar om att
kunna göra insatser, som i slutänden kan
bidra till att rädda människoliv.
Kenneth Nyström höll i utbildningen,
som genomfördes i samarbete med SISU.
Önskemål om hjärtstartare
En fråga kom upp, om det fanns någon
hjärtstartare i fastigheten och det gör det
inte. Önskemål framfördes därför, om att
en sådan borde finnas p.g.a. medlemmarnas höga medelålder.
Frågan tas med till styrelsen.
Text o foto: Lisbeth Kedjevåg
Bengt Pettersson

Här tränas hjärt- o lungräddning på docka.

Kassören informerar om kursavgiften mm:
Hösten är här och snart även vintern,
med snö och is. Inbetalningarna på avgifterna har varit ganska bra överlag.
Några av medlemmarna har blivit lovade
av dansledaren en lägre avgift, om man
hjälper till i en annan kurs.
Som det är bestämt hittills, så gäller för
en dagskurs = 200 kr/termin.
För två dagskurser eller kvällskurser, så
är avgiften 450 kr / termin.
Några tycker att det är ok att betala en
mindre kursavgift för att de har betalat en

medlemsavgift (150 kr) i föreningen under
våren...osv.
En dansledare lovade en dansare, att få
prova på en gång under en fortsättningskurs...
Detta kan vara ok, beroende på anledningen. I detta fall missade dansledaren att
tala om detta för mig och jag skickade ut
en faktura för full avgift, fast deltagaren
endast hade dansat en gång.
Dessa olika små problem hoppas jag,
att vi kan räta ut tillsammans på nästa

Från kassören:

Information till alla
dansledare som håller i
fortsättningskurserna
När en dansare endast varit med och dansat exempelvis 2 gånger i fortsättningskursen och inte kommer igen utan giltigt skäl, som tex sjukdom, skall vederbörande
betala sin kursavgift.
Om nu den som har börjat på en fortsättningskurs och meddelar dansledaren eller
mig som kassör, att denne inte kan fortsätta kursen, skall vederbörande ändå betala
sin avgift. Alternativet är att betala 50 kr per gång, enligt tidigare beslut.
Detta fenomen med att komma 2-3 gånger på en kurs och tro att man får prova på
är fel och gäller alltså inte. Det är endast i nybörjarkursen detta gäller.
						Mvh Carina Magnusson

årsmöte. Information är viktigt.
Det är till dansledarna som dansarna
ska vända sig till med sina frågor och då
är det viktigt att alla dansledare är enade.
Hamboringen är en ideell verksamhet,
som grundas på medlemmarnas intresse
för dansen och dess glädje.
Tillsammans med alla medlemmar, så
ser jag framåt nästa år med glädje.
Hälsningar
Kassör Carina Magnusson

Styrelsen
med ansvarsområden:

Britt-Marie Samuelsson, ordförande
Carina Magnusson, kassör
Lene Linde, sekreterare
Anna-Rita Johnsson, kursansvarig
Per-Olof Palhagen, kursansvarig
Ann-Charlott Heideman, utbildningsansvarig
Håkan Ivarsson, försäkringsansvarig
Jimmy Larsson, lokal/nyckelansvarig
Suppleanter:
Maud Lexhagen, redaktör
Ewa Brandrup Wognsen, vice
ordförande, arkivansvarig
Eva Melkerson, arkivansvarig, 2017
Bengt Pettersson, lotteriansvarig, 2017
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Seniorbuggen lockar många
Ny termin och nya kurser, härligt! Den
här terminen erbjuder Hamboringen
två olika kurser i seniorbuggen.
Nybörjarkursen har både lockat deltagare, som inte har provat på dansformen
tidigare, och dem som är vana buggare på
dansgolven. Buggen har ju förändrats och
förnyats över tid och det är roligt att hänga
med i utvecklingen och uppdatera sina
kunskaper, säger några av deltagarna.
På fortsättningskursen är det många
kända ansikten från tidigare terminer och
också några nya dansvänner, som dansat i
andra kurser eller föreningar tidigare. Nu
fortsätter vi att dansa och ha roligt tillsammans! Inge och Peo lär ut nya klurigheter
och ser till att vi håller både knoppen och
kroppen igång.
Seniorbuggen pågår måndagseftermiddagar i Danssmedjan, lilla lokalen,

Det finns ingen åldersgräns för dans. Bugg för seniorer, är ett lysande exempel på det.

Text: Susanne Svensson
Foto: Inge Isaksson

Seniordans 60-plusgruppen - här med gäster från Holje

60-plus-gruppen är ett gäng med erfarna dansare. Många har varit med i
Hamboringen redan från begynnelsen.
Det är en social grupp med enkla danser
på programmet. Gruppen träffas onsdagseftermiddagar i Danssmedjan 1. Då och
då arrangeras olika aktiviteter, bl a har
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man dansutbyte med dansare från Holje
(bilden).
Den 2 november besökte 18 personer
Hasslödoppets pizzabutik.
- Det var mycket trevligt. Vi har som
tradition att besöka detta ställe. Vi åt goda
pizzor och drack kaffe, berättar Lennart

Malm, som tillsammans med Ulla-Britt
Olsson leder gruppen.
Gruppen är stor, men vill gärna bli större.
-Vi välkomnar fler dansare till oss, gärna
kavaljerer.
Text: Lennart Malm Foto: Inge Isaksson

Blandad dansuppvisning på Trossö

Inför höstens kursstart genomfördes
Trossödansen den 27 augusti, i samarbete med Tipzy dansklubb. Från
Hamboringen medverkade dansare
från Gille, Line och Bugg. Grupperna
framförde ett blandat program. Det
dansades i två timmar!
Många personer stannade till och fick på
så vis en inblick i föreningens danser.
Linedansarna framförde många till
synes avancerade danser. Gänget imponerande och fixade sina danser med bravur.
Uppvisningsbuggarna körde såväl upp-

tempolåtar som lite lugnare, så pass att
några Hamboringare från andra dansgrupper blev så buggsugna, att de sällade sig
till sina mer proffsiga kompisar. Det gick
det med!
Gilledansarna körde ett urval av sina
danser, dvs varianter på polka, schottis,
hambo, vals mm.
Tipzy visade framfötterna i bl. a Lindy
Hop.

Dansade för att fira 82-åring

Mitt under dansuppvisningen kom det
fram en dam och frågade försynt, om gil-

ledansarna kunde dansa för henne. Damen
fyllde 82 år och bodde i närheten av
Ronnebygatan. Hon hade hört den glada
musiken och hon ville så gärna fira sin dag
med en dans.
Visst ville vi mer än gärna uppfylla
hennes önskan. Och så klart blev det Festvalsen, som dansades alldeles speciellt för
denna dam på hennes födelsedag.
Text: Maud Lexhagen
Foto: Bengt Pettersson

Det blev en uppskattad uppvisning
på Ronnebygatan. Bilderna visar
gilledans, linedance och bugg.
Foto: Bengt Pettersson

Linedansarna i sitt esse visade verkligen framfötterna på Ronnebygatan.
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Mångkulturellt för Gillelaget

Ronneby kulturcentrum
För tredje gången i år, har gilledanslaget
fått tillfälle att visa sina danser för invandrare, i mångkulturellt sammanhang. Denna
gång framträdde gruppen på kulturcentrum i Ronneby/Kallinge. Tidigare har
dansarna uppträtt i Brunnsparken, Ronneby och i Bräkne-Hoby.
Förutom Gilledanslaget, medverkade
en sammansatt orkester, som framförde
musik med orientalisk touch, kulturpristagarna Pinamackorna, Ali Baba, och
Mikaela Adolfsson, en fantastisk sångbegåvning, som framförde ett antal sångnummer.
Som sig bör, dansade Gillelaget in till en

hambo. Det blev liv på stengolvet och
stämning direkt och under 20 minuter
framförde vi sex danser, bl a Snedsteget,
Margaretapolka och Festvalsen och som
avslutning Fredsdansen.
Att döma av spontan handklappning
under dansernas gång, efterföljande applåder och busvisslingar, var föreställningen
omtyckt.
Personligen tycker jag, och jag tror
mig kunna tala även för våra danskamrater, att det är inspirerande att dansa för en
nytillkommen publik av det här slaget.
Text o foto: Bengt-G Lex

Hoby Ekbacke
Den 3 september hölls ett mångkulturellt
café i Hoby Ekbacke. Arrangörer för projektet var bl.a. ABF, Lions, Hembygdsföreningen och Ronneby musikförening.
Det bjöds på albansk sång och dans med
en barngrupp, sydamerikansk musik och
svenska danser, som visades av Hamboringens gilledansare.
Det serverades också kakor från olika
länder.
Text: Lisbeth Kedjevåg

Linedansarna kämpar på, men har kul
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Vi på linedansen kämpar på och vi dansar
flera dagar i veckan.
Vi försöker att lära oss så mycket som
möjligt, men ibland är det som om fötterna inte riktigt vill samarbeta, dom lever
liksom sitt eget liv.
Sedan händer det, att öronen inte uppfattar vad dansläraren säger, och då kan
det bli riktigt svårt, som ni förstår. Så det
är ett problem vi jobbar mycket med.
Men annars tycker jag att vi har roligt,
med många duktiga linedansare, som
gärna delar med sig av både skratt och
glädje.
Text: Bente Eklund
Foto: Inge Isaksson

Squaresektionens
höstaktivitet 1 oktober
Vi var ett 30-tal squaredansare, som
samlats för att dansa och äta lite gott, en
lördagseftermiddag/kväll, den 1 oktober.
Som vanligt, kom alla med gott humör
och bidrog till den som alltid trevliga
stämningen.
Vår duktiga caller Christer Bern
lotsade oss alla genom turerna/tipparna
med Allmande left, Star thru, Square thru,
Wheel and deal, Partner trade, Grande
square o s v, med skicklighet och ibland
med stort tålamod med oss dansare.
Text o foto:
Jan-Åke Hansson

Nybörjarkurs i Bugg

Nathalie Ivarsson (tv främre raden) och
Per Anders Andersson, tv nedersta raden)
har lett både nybörjarkursen och fortsättningskursen i bugg. Kurserna äger rum på
måndagar.
-Vi har sett många nya ansikten och
det är trevligt, säger Nathalie, som också
konstaterar, att medelåldern har sjunkit.
Nybörjargruppen har lärt sig grundstegen och grundturerna och till våren väntar
ytterligare turer.
Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

BUGGLEDARE
sökes till nybörjare- och
fortsättningsgruppen

Kontakta Per-Anders Andersson,
tfn 076-890 35 59

Höstmötet 15 oktober
Ett trettiotal medlemmar ställde upp
på föreningens höstmöte, lördagen den
15 oktober. Till ordförande för mötet
valdes Britt-Marie Samuelsson och till
sekreterare Lene Linde.
Bl a presenterades förslag till stadgeändringar, som kommer att tas upp på
årsmötet 2017.
Ytterligare en fråga var ett förslag, att
reducera kursavgiften för dem i styrelsen,

som utför extra insatser i föreningen.
Detta förslag röstades ner. Dock föreslogs
milersättning. Frågan tas upp på kommande årsmöte.
Föreningsaktuellt diskuterades, bl a om
antalet utgåvor, f n 4/år. Enbart portot för
att ge ut Föreningsaktuellt kostar 20.000
kronor per år. För att få ner kostnaden föreslogs, att ge ut tidningen två gånger om
året, i stället för fyra och då sträva efter att

tidningen utdelas på kurserna. Inget beslut
togs.
Ordföranden framförde att hon vill införa
telefontider, vardagar mellan 10.00-16.00
på föreningens telefon. Och så blir det.
Naturligtvis bjöds på fika efter mötet.
Text: Maud Lexhagen
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Det var dans…
…bort i vägen på lördagsnatten, över
nejden gick låten av spelet och skratten,
det var tjoh, det var hopp, det var hej…
Okej, det var inte en lördagsnatt, men vår
tisdagskväll den 6 oktober, var precis lika
rolig. Återigen hade vi, gilledansarna ”pa”
Jämjö, äran att få sällskap i vår danslokal.
Tisdagsgillarna och torsdagsstuffarna från
Danssmedjan förgyllde vår kväll med sin
närvaro.
Vinden ven kall utanför fönsterna, men
på insidan sprudlade det av värme. Folket
skrattade, tjoade och snurrade runt, till
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noterna från musiken. Det var en härlig blandning, från klassisk snoa, till en
välkänd tyrolerhatt. Salen var också fylld
med gamla trogna dansare, med inslag av
nyare ansikten. Alltid lika trevligt med
nytt blod i gruppen, samtidigt som det är
skönt, med våra välbekanta dansare.
Nu längtar man bara tills nästa gång vi
ses, för att dela våra kunskaper och vårt
glada humör.
Följande danser utmanade oss denna
kväll: vanlig schottis, Schottis från Binga,
Hambo fr Turinge, Dear One, Isabella,

Skepplandavalsen, Kristinapolkan, Hands
Up, Tindrande ögon, Two step fr Blockhouse, Sternpolka, Billy Bajou, Festvalsen
och en modern efter pausen.
Text: Nathalie Ivarsson
Foto: Inge Isaksson

Trevliga timmar med Gillet ”All time high”
Topprekord av toppdansare

Som så många gånger förut, var det för
andra gången i höst, dags för gillegängens samdans. Till stora salen Danssmedjan på Intagsvägen strömmade folk in
från alla håll, också de efterlängtade
Jämjödansarna.
Dansledarna Bengt Petersson och Lisbeth
Kedjevåg välkomnade oss alla och det
var minsann en hel del. Över 60 personer
skulle jag tro och under den tid jag varit
med, sannolikt - ”all time high”.
Salen hade dessförinnan fyllts av sorl
och skratt, som bekräftade glädjen att åter
råkas, vilket understryker att det inte bara
är dansen som betyder något, utan också
samvaron. Efter uppvärming till en schottis radade vi upp oss i en ring runt Lisbeth,
som sin vana trogen glatt presenterade
danserna. Bengt, som också är musikpro-

ducent, hastar mellan datorn och Lisbeth.
Visa, instruera och öva är ledorden. Vi andra tittar, lyssnar, fokuserar på stegen och
stampar takten. Sedan drar det hela igång,
den ena låten efter den andra, i skiftande
tempo.
Vad sägs om detta program?
Sunnanövals, Kristinapolka, Tangomixer,
Skepplandavalsen, Ingrids familjehambo,
Schottis med Sivan, Bytespolka från
Långängen, Tindrande ögon och Kaffekoppen.
Rast, vila och kaffepaus.
Andra halvlek inleddes med en foxtrot och
därefter:Anders vals, Klövsjöhambo, Septemberpolka, Reinländer i ring, Kalmar-

polka, Familjevals från Gästrikland,
E-18 och så avslutning med Fredsdansen.
Klockan 2100 var vi tämligen mättade
med steg och turer och det blir lätt att man
blandar ihop danserna. Vi samlades i ring,
tackade dansledarna och tog farväl av varandra. Nöjda och glada gjorde vi oss klara
för hemfärd, var och en till sitt. Skingring,
med andra ord. I det militära skingrades
vi både nu och då. Om någon undrade hur
man gör det, fick man svaret -något får du
väl klara ut själv. Nu har jag förskingrat
en stund på att berätta hur timmarna med
Gillet var, tisdagen den 1 november 2016,
mellan 1900-2100.
Text: Bengt G Lex
Foto: Inge Isaksson
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Efterfrågad nybörjarkurs
i gammeldans i full gång

Snoa, schottis, polka, vals och eventuellt
hambo.Det är några av grunddanserna,
som de som går nybörjarkursen i gammaldans har på sitt program.
Kursen startade i höstas och det kom
25 glada, danssugna personer till denna
kurs, en del till och med från Emmaboda
och Ronneby kommun.

Som vanligt var det överskott på
damer, men det har vi löst med att en del
kavaljer från dansträffen i gille hjälper till.
Denna termin tränas grundstegen i
snoa, schottis, polka, vals och ev. hambo.
Vi dansar också svingen, pariserpolka
och några enkla gilledanser som Hadderianschottis, Gärdebylåten.m.m. Nästa

termin fortsätter kursen med grundstegen
i hambo och mazurka, samt ytterligare
några gilledanser.
Text: Bengt Pettersson o Lisbeth Kedjevåg
Foto: Inge Isaksson

Nybörjarkurs i Linedance seniorgrupp

Nybörjarkursen i Linedance lockade många, både nya och mer erfarna dansare. Det blev ett härligt gäng, under ledning av Bente
Eklund och Eva Melkersson.
Foto: Inge Isaksson
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Lex Krönika
"I mitt tycke"
Som av en händelse, berättade en av redaktionsmedlemmarna,
att vederbörande vuxit upp i fängelse och ” suttit inne ” i 18 år.
Min förvåning var gränslös. Nu var dock verkligheten den, att
det inte var som fånge, utan som dotter till sin far, som arbetade på varvet, och hade tjänstebostad i det gamla fängelset på
Björkholmen. Vistelsen har ju, i mitt tycke, faktiskt format en
gladlynt Ingegerd Andersson. Alltid hjälpsam och med ett smittande skratt. Hon lusläser tidningen innan utgivningen. Om jag
missat ett kommatecken, ligger jag mycket risigt till.
Sommaren är kort och det mesta regnar bort, sjunger Tomas
Ledin. Men verkligen inte i år. Min sjuttiofjärde sommar var en
av de längsta, varmaste och torraste jag kan erinra mig. Regn
var t ex lika ovanligt som, i mitt tycke, njutbar musik på radions
kanal P4. Det är ett förfärligt a-ande, u-ande, stönande och
pustande.För det mesta låter det som om någon kommit i kläm
i kastrullskåpet. P1 däremot, bjöd på många intressanta berättelser om livets erfarenheter och upplevelser. Kanske inte så
mycket från så kallade ”kändisar”, som från riktiga ”doldisar”.
Ring P1 är ett program, där lyssnare tycker till och som leds av
bl a Täppas Fogelberg, Tomas Tengby, Sofi Eriksson och t o m
Sverker Olofsson (plus, ni vet). För dem som har lågt blodtryck
och vill höja det, rekommenderar jag detta program. Skulle det
vara tvärtom, STÄNG AV RADION OMEDELBART.
På sommaren ska man koppla av. Det är dock inte min starka
sida, även om jag tycker om att läsa en helt vanlig dagstidning.
Särskilt i solens sken på altanen. Jag läser med ena ögat. Det
andra spanar ut över terrängen ( militär benämning på tomten)
framför mig, för att se, om det behöver göras något som blivit
eftersatt. Man måste nämligen enligt mitt tycke, göra nytta
varje dag, om än så lite. Alla dar, ty bonde stor, var min far,
arbetarkvinna var min mor. Men nu är denna sommar dessvärre
slut.”Hon dansade en sommar” vill jag minnas att en film hette.
Det var också smeknamnet på ett bilmärke på 50-talet, Borgward Isabella. Vi, jag och min lagvigda, har i alla fall dansat
denna sommar. Med varandra, med andra, för invandrare och
många andra, på alla möjliga platser och inte minst ”jägardans”,
på trivseldanserna runtom i trakten.
Älgjakten har istället stundat och jag har skådat många, många
älgar från mitt enrums jakttorn. Alltid skymda av buskage, på
för långt skjutavstånd eller av fel sort, för att få fällas. Oklart
vem som blev mest lättad, älgen eller jag. Älgest var det en
skön vecka , även i den tidiga, mörka morgonstunden, när första
vindpusten väckte naturen ( och mig).
Polisjakt pågår också. Det vill säga, många vill sluta och få vill
börja i polismyndigheten, som jag hört, leds högt över vanliga

konstaplars huvuden, av någon som tydligen inte är ”riktig”
polis- konstigt! Så jag frågade min gode vän från de första åren
på KA2 ( en trygg skåning) och som nyligen slutat i polisstyrelsen, vad han tyckte om saken. Svaret blev något tvetydigt
–”dom bara gnäller”. Det blev aldrig klarlagt om det var poliserna eller allmogen som gnällde. Så var det med det.
Folk klagar på Post Nord. Folktandvården tycker den är tandlös,
eftersom frugans ”krontand” blev avsevärt försenad. Den var
rentav på villovägar. Inte undra på att folk ”tänder” till.
Tänder till gör det också på Gotland. Vårt enda hangarfartyg,
som nu åter skall försvaras till priset av nya anläggningar, som
bara för tio år sedan fanns i fullgott skick. Efter att tidigare ha
lämnat Gotlänningarna i sticket på grund av föregående statsministers devis- ”försvaret är ett särintresse”, (godtycke i mitt
tycke), placeras nu militära styrkor på ön. Styrkor och styrkor,
lite fotfolk och några stridsvagnar känns inte så betryggande.
Inte så hotfullt heller, kan jag tycka. Ryssarna blev i alla fall
sura och rustar med riktiga remedjor (=missiler) i enklaven, på
andra sidan Östersjön. Frågan är, hur begreppet ”rysskräck” nu
ska definieras.
Nåja, den som lever få se. Med försvaret är det som med” Livet
i Finnskogarna”, enligt Tage Danielsson. Först så går det upp
och sen så går det ner, så går det upp och så går det ner. Vi får
hoppas på framförhållning, så det inte går åt skogen.
Nobelpris trodde inte jag att vem som helst kunde få. Men det
gick i år. Inte för att jag har något emot Bob Dylan eller trendbrott - men litteraturpris - vad då? Kunde inte lika gärna Evert
Taube fått priset postumt. Han är förmodligen lika överraskad
som jag.
Min ”supermoster” (90) sa, att hon en gång hade en bekant,
som var så magerlagd, att bara öronen syntes bakom räfsskaftet.
Plötsligt slår det mig, att allt jag numera gör, tar minst en timme
och alltid dubbelt så lång tid, som jag tror att det ska göra.
I samtycke med ”Norrskensflamman” - min hustru, som jag en
gång fattade tycke för, ska jag avsluta det här tyckandet och
istället göra nytta. (Hon har arbetat i Norrbotten, därav smeknamnet).
Bästa hälsningar
och citerat Jokkmokks-Jokke
”Tjosan”
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Seniorbuggarna på dans med SPF Lyckå

Onsdagen den 12 oktober var det
liv i luckan i Medborgarhuset i
Lyckeby. Det var Hamboringens
seniorbuggare, som under ledning
av Inge Isaksson, Susanne Svensson och Per-Olof Palhagen hade
trevligt tillsammans med 80-talet
SPF-medlemmar. De som så önskade fick prova denna ädla danskonst och det var det många som
gjorde.

Initiativtagare för arrangemanget
var Inge Isaksson, som också är
medlem i SPF.
-Tanken var att visa upp bugg för
våra seniorer och inspirera dem
att kanske prova på. Det blev en
lyckad träff och alla var nöjda.
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