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Hoppas att alla är klara med julstök och alla förberedelser inför jul och nyårsfirande. Ni har väl inte stressat för mycket nu? Julfirandet börjar ju redan i oktober,
så det ska väl inte vara något problem hoppas jag. Hahahaha!
Våra kurser i höst har löpt på som vanligt och fortsätter efter trettonhelgen. Vi
börjar den 10 januari, söndag, med folkdans och sedan veckan därpå med de andra
kurserna, tolv gånger som vanligt.
Nyhet för i år är, att det inte blir några nybörjarkurser i vår, utan vi förlägger dem
till höstterminen. Anledningen är, att det inte är så stor efterfrågan på danskurser
just nu. Då kan man suga lite på karamellen och låta folk ”sukta” lite. Då blir det ju
nybörjarkurser i förhoppningsvis alla disciplinerna samtidigt.
Inför höstens kursstart planerar vi att ha en ”prova på vecka”, för att profilera alla
danser i Hamboringen. Dessutom har vi ju en uppvisning vid Klaipedaplatsen, så
då är det ju lämpligare att börja nybörjarkurser efter det. Det känns dessutom mer
”normalt”, att börja kurser på hösten och fortsätta på våren. Risken att börja på vårkanten är, att man glömmer vad man lärde sig vid höstterminens början. Vi provar
detta konceptet 2016, så får vi se hur det faller ut. Kom gärna med synpunkter till
oss. I vilket fall som helst, är det väl inte fel att prova, man kan ju inte alltid tralla
på i samma spår jämt, utan att prova något nytt! That’s life!
Sedan behöver vi fler dansledare också, så om någon känner sig manad, hör mer
än gärna av er till styrelsen. Barn/ungdom är ett akutbehov.
Jag får lov att önska alla medlemmar ett riktigt Gott Nytt År och tackar er alla för
en trevlig termin och önskar alla välkomna till våren. Sköt om er!
Samma hälsning går till våra fantastiska dansledare. Utan dansledare står vi oss
slätt. Jag vet ju själv hur mycket tid det läggs ner på att hålla igång kurserna. Tack
alla ni!
Jag vill också tacka styrelsen och alla funktionärer och ”hustomtar” för den gångna
terminen .
Ha ett riktigt Gott Nytt År!!
Önskar
Britt-Marie

Till alla berörda
dansledare och
sektionsansvariga
Verksamhetsberättelser för 2015 och
verksamhetsplan och budget för 2016,
skall lämnas in till styrelsen, senast 10
januari 2016. Lägges i ordförandens fack,
Danssmedjan, sal 1.

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

Hemsidan

www.hamboringen.se

Årsmöte
Hamboringens årsmöte
äger rum
LÖRDAGEN DEN
13 februari kl 15.00.
Plats: Danssmedjan 1.
Det bjuds på kaffe med tilltugg.

Uppvisning
Amiralen
Tisdagen den 29 december mellan
kl 11.00 -13.00 kommer gillelaget,
buggarna och linedansarna att genomföra ett blandat program.
Mellan danserna kommer det att
informeras om föreningens verksamhet.
Vi hoppas att många stannar upp en
stund efter julstressen och tittar på vår
uppvisning.
Text: Lisbeth Kedjevåg

Fortsättningskurser under våren
och nybörjarkurser till hösten
Vårens verksamhet kommer att koncentreras till fortsättningskurser. Dessa börjar
vecka 2. Se bifogade kursprogram.
-I och med detta får vi ett dansår, som
börjar på hösten med nybörjare/grundkurs
och fortsätter på våren med fortsättningen!
Vi tror detta upplägg är en fördel, eftersom
det blir kortare period mellan nybörjareoch fortsättningskurser, säger ordföranden
Britt-Marie Samuelsson.

Här är årets sista nummer av Hamboringens Föreningsaktuellt. Ambitionen
är, att tidningen ska innehålla lite från
alla sektionerna.
För att nå detta mål är det upp till respektive sektioner att skicka in material.
Påminner om att alla sektioner är välkomna med material. Skicka in bilder
och texter senast den 2 april 2016!
Till hemsidan kan du skicka hela tiden.

Från inbetalningskort till faktura
Inför vårens kurser och inbetalningar av kursavgift, och medlemsavgift gör
vi nu en förändring och byter ut inbetalningskortet mot fakturor. Fakturorna
kommer att skickas ut tillsammans med Föreningsaktuellt, liksom vi gjorde
med inbetalningskorten tidigare.
Fakturorna är förtryckta med ert namn, kursavgifter och sista betalningsdatum. Stämmer inte uppgifterna på fakturan, hör av dig snarast till magnusson_5@hotmail.com, eller till Carina Magnusson på tfn nr 070-571 95 52.
Denna förändring från inbetalningskort till fakturor gör vi som en uppdatering
till nyare system och ett annat sätt att hantera avgifterna på.
Detta gäller när du betalat:
När du betalat kurs- och medlemsavgiften är du automatiskt medlem i föreningen och har rätt att dansa i hur många kurser du vill. Undantag är de som
enbart betalar 200: vilket gäller t ex 60+ och FAR, dvs. kurserna på dagtid.
Vill man dansa i fler kurser, gäller full avgift. Om du känner att du inte hinner dansa en termin, men ändå vill vara uppdaterad på vad som händer inom
Hamboringen, går det bra att endast betala sin medlemsavgift.

Med vänliga hälaningar
Carina Magnusson tfn nr 070-571 95 52.

Text: Maud Lexhagen

Varsågod!

Ändrade kursbetalningsrutiner

Frågor? Kontakta undertecknad.

-Vi gör detta på försök och får se vad
det leder till, säger Britt-Marie. Vi vill
gärna ha synpunkter från er dansare, vad
ni tycker. Meddela respektive dansledare
eller ordföranden, 0455-260 60.
Nybörjarkurser kommer att startas till
hösten 2016.

Adresser till redaktionen och hemsidan
finns på sid 2.
Redaktionen önskar alla ett riktigt
Gott Nytt År med mycket glädje
och dans! Och önskar oss massor av
bilder och artiklar.
Maud Lexhagen, redaktör
Inge Isaksson, bild o layout
Ingegerd Andersson, korr.läsning
Ingmar Albinson, webbredaktör

Viktig uppgift
för
valberedningen
Bente Eklund, Håkan Ivarsson och
Susanne Jonsson-Lindström ingår
alla i valberedningen.
De har en viktig uppgift att leta
personer, som vill ställa upp i styrelseoch sektionsarbete.

Hamboringens styrelse:
Ordförande
Britt-Marie Samuelsson
Vice ordf
Viveca Syrén
Kassör
Bengt Pettersson
Vice kassör
Carina Magnusson
Sekreterare
Lene Linde
Utbildning/
Kursplanering Per-Olof Palhagen
Medlemsreg/
Nyckelansvarig Annette Hedlund		
Suppleanter:
Maud Lexhagen (redaktör)
Åke Samuelsson (lokalansvarig)
Anna-Rita Jonsson
Maria Karlsson
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Folkdansarna på kulturdag hos
invandrare - bjöd på uppvisning

Efter en sommar med många framträdanden, har folkdanslaget under hösten
återupptagit träningarna på söndagarna.
Våra duktiga dansare är mycket positiva
till de förfrågningar om udda uppvisningar, som ibland kommer till oss. En sådan
var en förfrågan från SFI (Svenska För
Invandrare). Man ordnar där varje termin
en kulturdag, tillsammans med lärare och
elever. Där bjuds på avsmakning av mat
från olika kulturer, framträdande av elever
i form av dans, sång och musik.
Ett önskemål från eleverna denna
gång var, att få se svenska folkdanser och

Stämningsfullt
inför julen
Sista söndagen för terminen samlades
folkdanslaget traditionsenligt i Mariedalskyrkans lokaler, hos Maths o Kerstin.
Man njöt av gröt och skinka samt kaffe
och kaka, med vacker bakgrundsmusik av
julens sånger.
Nu önskar vi våra dansare en skön och
avkopplande helg och ser fram mot ett
nytt dansår 2016.
Text: Rune o Sonja Persson
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svenska folkdräkter. Vi framträdde där
med några danser från vår repertoar. Pölsan, som är en polkavariant, Kalle Vävare,
en uppställningsdans för sex par i polsketakt, Nedför Vägen, en fartfylld polka för
fyra par samt som avslutning Karen Ann,
en valsvariant för sex par.
Lite trångt var det allt där, men våra
dansare är vana vid det mesta.
Våra invandrare var mycket intresserade
och visade entusiastiskt sin uppskattning,
med glada tillrop och fotografering.
Text: Sonja Persson
Foto: Bengt Pettersson

Kan du grunddanserna i
kultis?

Kom med i
folkdanslaget!

Hela folkdanslaget har en önskan om
att få fler dansare i vårt lag.
Vi vet, att det finns många par,
både i och utanför Hamboringen, som
behärskar grunddanserna Vals, Polka,
Schottis och Hambo. Det är allt som
krävs.
Gott Nytt År
önskar Rune o Sonja Persson

Hopp om
danser i
Wämöparken
även kommande
sommar
Senaste sommarens danser i Wämöparken, som arrangerades tillsammans med
Tipsy och Crazy Steps, blev så lyckade
att det finns tankar på att genomföra
liknande danser även sommaren 2016.
Inga detaljer är klara ännu, men
det kan ju vara trevligt att redan nu ha
något sommarlikt att se fram emot!
Mer information i nästa nummer av
Föreningsaktuellt.
Text: Maud Lexhagen

DANSA HOS

Hamboringens lokaler
Intagsvägen 3 Backabo
Info 0455-26060
www.hamboringen.se

”Guldbugg” för uppskattad seniorbugg
Måndagen den 23 november avtackades
det helt manliga ledarparet i seniorbugg, P-O Palhagen och Inge Isaksson.
De förärades ”Guldbuggen” och vackra
blommor, efter höstens danser för
seniorbuggare.
Guldbuggen är ett guldkuvert med present.
Att 20 män och 32 damer har deltagit
i kursen visar, att dansledarna har stor
dragningskraft.
Gruppen har med acklamation valt, att
kursen ska köras som kombinerad nybörjar/fortsättningskurs även på vårterminen.
Här är det inga svårigheter att locka nya
dansare! Kanske blir det ännu fler män,
när Susanne Svensson går in och kompletterar som dansledare.
Text: Ove Tollerz
Foto: Maud Lexhagen o Inge Isaksson

Kerstin Hedman och Ove Tollerz framförde gruppens tack till dansledarna i seniorbugg,
Inge Isaksson och PeO Palhagen (mitten).

Det sitter fint med en fikapaus. Samtidigt passar PeO Palhagen och Inge på att informera om kommande kurs, samma tid och plats.

Det gäller att smidigt kunna ta sig fram på dansgolvet, även
om det är trångt. Och det fixar man på seniorstuffan.

Bengt-Göran Lexhagen och Willert Ekelund i bästa stil
med damerna.
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Det var dans uppå Jämjö på tisdagskvällar...

Gruppen på Jämjödansen, som leds av Britt-Marie Samuelsson och Birgitta Linnersjö.
Nu har ytterligare 12 veckor med dans
bara flygigt iväg. Efter många tresteg,
fyrsteg, snesteg och snubbelsteg, har
vår dansavslutning tyvärr redan anlänt.
Kvällen bestod av dans, mat, dricka och
skratt i mängder.
Till att börja med, bjöd våra underbara
dansledare, Britt-Marie och Birgitta, på
värmande glögg samt pepparkakor, i hopp
om, att få oss lite snälla till jul, i den bittra
kylan. Därefter startades musiken. Första
dansen var som vanligt inga problem. Det
var sedan i resten av programmet, som vi
var tvungna att använda våra hjärnor, för
att få fötterna att klampa rätt.
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Vi dansare hade visserligen själva fått
skriva upp vilka danser vi ville ha under
kvällen, men tro dock inte att det blev
felfritt för det. Våra dansledare hade fullt
upp, med att stå och ropa ut instruktioner,
för att få oss och göra som de ville, alltså
rätt. Fast det där med rätt, går att diskutera
ibland, men vad gör det. Vi har väldigt
kul på våra träffar och det är det enda som
räknas.
I mitten av vår avslutning bjöds det på
julmat, kakor samt presenter till våra dansledare. Den ena presenten har äntligen löst
vårt problem, med att skilja könen på dem.
Bilden säger väl allt.... Haha...

När skratten väl lagt sig efter presentens
effekt, fortsatte kvällen med ännu mer
dans. Kvällen avslutades som vanligt,
med nersläckta lampor, tända ljus i mitten
av ringen samt Elvis Presley med Silent
night, spelande i bakgrunden.
Till våra "nybörjare" i gruppen vill vi
åter igen önska er välkomna. Denna dansavslutning var lite extra kul p.g.a att vi var
så många, tack vare er.
Nu önskar vi från oss alla till er alla en
riktigt Gott Nytt År! =D
Text: Nathalie o Anita Ivarsson
Foto: Nathalie Ivarsson

…det var tjo, det var tjim, hela golvet det svajar

Gilledansgänget ”pa” Jämjö här i härlig hambo. (Bilderna ovan och nedan.)

De uppskattade dansledarna Britt-Marie
Samuelsson, som dansar kavaljer och
Birgitta Linnersjö, alltid proper dam.
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Gamla godingar i 60+ gruppen

dansledare Ulla-Britt Olsson
kokat en fantastisk god gröt,
som vi åt med stor förtjusning.
Till det serverades goda skinksmörgåsar.

Birgitta Larsson (tv) avtackades som dansledare i 60+-gruppen, här tillsammans med
Per-Erik och Barbro Ahltoft och dansledaren Ulla-Britt Olsson.
Ja, så har ännu ett år snart gått till
många glada minnen och dråpligaberättelända. Vi i 60+-gruppen kan se tillbaka
ser från tiden, då vi var riktigt i farten.
på en rolig och glad termin med många Vi har också gjort vårt årliga besök på
roliga danser och många glada skratt.
Doppet på Hasslö.
Vi har dansat många gamla godingar från
Det var som vanligt både gott och trevHamboringens barndom, vilka lockat fram ligt. Till vår avslutning hade vår

TACK till dansledarna!
Ledarna avtackades med blommor och presenter, vilket vi
tackar varmt för,
Eftersom jag (Birgitta) nu
slutar som dansledare vill jag
tacka alla våra dansare. Ni
har varit så trevliga, glada
och positiva och det har varit
jätteroligt att få träffa er varje
onsdag.
Vi hoppas att det fortsätter i samma
anda. Till slut vill jag tacka Ulla-Britt för
ett mycket gott samarbete. Vi har jobbat
bra ihop.
Text: Birgitta Larsson
Foto: Nils-Erik Rosenius

Bejublad gilledans-Stig sjöng om Stina från Höne
på gillegängets julfest
När gillelaget som
bäst mumsade i sig
julmaten vid den
årliga julfesten på
restaurang Eken den
10 december, överraskades de av en vacker
och välformulerad och
välbystad dam, vid
namn Stina.
Hon, damen Stina,
gestaltades av Stig
Olsson från Aspö, en av
Hamboringens teaterbegåvade dansare i
gillelaget. Denna sköna
dam sjöng några visor,
bl.a. Hönevisan till
allmän förnöjelse.
Gilledansledarna
Bengt Pettersson och
Lisbeth Kedjevåg förärades en väl inpackad
present och blomma!.
De i sin tur tackade för
ett trevligt år med gillelaget och önskade alla
en God Jul och Gott
Nytt År.
Det finns förmågor i Hamboringen. En av dem är Stig Olsson från Aspö, som vid gillelagets julfest visade
Text: Maud Lexhagen
framfötterna och mycket mer. Den här gången gestaltade han under jubel en välformad Stina, som bl a
Foto:Bengt Pettersson sjöng Hönevisan. Närmast kameran ser vi Nathalie Ivarsson och Ulla-Britt Karlsson.
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Squaredansarnas julfest lockade många

Som traditionen bjuder, har squaredansarna haft sin julfest. Lördagen den 5
december träffades vi för några timmars
samvaro. Det bjöds på glögg och pepparkakor, medan vi ”minglade” runt,
tills vår caller Christer Bern greppade
mikrofonen och aviserade om dans.
Golvet fylldes snabbt av danssugna.
Vi var många som ville vara med denna
afton. Sedan var det dags att förse sig av
julbordet, som dukats fram med allehanda
läckerheter.
Om man sedan orkade, var det tid för
dans igen. Därefter kaffebord. Samtidigt
var det dragning av lotteriet, med ett dignande bord med vinster, som hade skänkts
av oss dansare.
Kvällen rundades av med mera dans,
tills det var dags att tacka för en lyckad
kväll och önskade varandra God jul och
Gott Nytt År.
Text: Ingegerd Andersson
Foto: Jan-Åke Hansson

Christer Bern är en mycket duktig caller,
som här får uppskattningsgåva av sitt
dansgäng
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Skratt blandas med kunskap på buggen

Fikat sitter alltid fint när man är i danstagen.
Buggen har haft en trevlig o svängig dans- vårterminen blir det fortsättningskurs med
termin, med mycket skratt o kunskap, som mjuk o följsam förning.
avslutades med gemensam avslutning,
Text: Per-Anders Andersson
där vi bjöd på glögg o pepparkakor. Till
Foto: Nathalie Ivarsson
Här utstrålas riktig dansglädje.

Avslutning gille tisdagsgruppen Danssmedjan 2

Har vi redan dansat färdigt i år? Tack till alla
dansare i G 2

Vad tiden går fort när man har roligt,
det ordspråket är så sant så.
Trots dans varje vecka, står vi lika
nollställda, när våra dansledare Lisbeth
Kedjevåg och Bengt Pettersson talar om
vilken dans vi ska dansa ???
Att de orkar och står ut med oss varje
vecka, det kan inte vara lätt. Men efter
genomgång av danserna, får vi ordning på
alla turerna.
I pausen bjöds vi på god smörgåstårta.
Bengt Larsson och Susanne Svensson
överräckte ett kuvert och en vacker blom10 Föreningsaktuellt nr 4 2015

ma till Bengt o Lisbeth, som uppskattning
och tack för en rolig termin, med trevliga
danser och många glada skratt. Han lovade
också, att vi säkert står lika nollställda efter helgerna, ja, då har vi ju varit lediga en
och en halv månad. Vojne, Vojne, Vojne!
Som världen ser ut idag, ville vi gärna
avsluta med den vackra Fredsdansen.
Där var ingen nollställd, för den har väl
de flesta Hamboringarna dansat många
gånger.
Text: Ulla Britt Karlsson

Till våra glada och trevliga dansare
i dansträffen på Danssmedjan 2, vill
vi framföra ett stort tack för uppvaktningen i samband med avslutningen.
Gott Nytt År
Bengt o Lisbeth

JULKLAPPSTIPS

Presentkort på kursavgift

Julklappsbekymmer?
Vi har ett tips.
Ge ett presentkort på en
kursavgift i Hamboringen.
Kontakta kassör
Bengt Pettersson,
tel 0455-29379 eller
070-829370.

Att vara
dansledare
är en konst.
Vi lyfter
på hatten!

Att vara dansledare kräver tid och
kunskap samt en hel del jobb bakom
kulisserna med förberedelser.
Förutom att lägga upp dansprogram, välja danslåtar och sedan leda
våra kurser, är det en hel del administrativa uppgifter, såsom t ex närvaroredovisning, vilket i sin tur ligger som
underlag till olika myndigheter, t ex
Svenska Danssportförbundet, Skatteverket, Stim m.fl.
För att gå igenom aktuella gemensamma frågor träffas dansledarna
minst två gånger om året. Senaste
träffen ägde rum den 1 december och
handlade mycket om kursupplägget.
Konstaterar bara att vi alla ska lyfta
på hatten för våra Dansledare!
Text: Maud Lexhagen

Lex Krönika
Här ska tändas!
Ja, men det är klart, det är ju julhelg på gång. Tänk att jag tycker om nordens årstider. I varje fall, som det var förr. Höst och vinter tänder man ljus, vår och sommar
tänder man på ljus. Så här ska tändas.
Eller vad säger ni om följande: På Revingehed i Skåne, där jag för övrigt har tältat
åtskilliga nätter i tjänsten, får man inte bygga tälthärbärge till flyktingar utan byråkratiska bygglovsrundor. Men i Malmö har det länge varit fritt fram att bygga olovandes
på annans mark. ”Sverige, Sverige fosterland.”
Jag har uppenbara problem med att glömma militära ting, trots att det var längelänge sedan. Således lystrade jag omedelbart till en fråga som ställdes i ett P 4 radioprogram. Vilket finns det mest av i Sverige - tamkaniner eller anställda i försvaret?
Det visste ju jag med en gång. Mycket riktigt, rätt svar – tamkaniner. Slutsatsen av
det är ju naturligtvis, att vi inte har något ”kanonförsvar” utan ett ”kaninförsvar”.
Jag har oavsett detta en plan att bygga en liten stuga, ett sheriffkontor, med öppen
veranda, där man lojt kan sitta i skuggan, gungande i sheriffstolen och jonglerande
med revolvrarna.
Vilda Västernfilmer var min förtjusning. Men den första film jag såg var 1950 på
Imperial i Karlskrona, ”Höken och pilen (The flame and the arrow)” med Burt Lancaster och vackra Virginia Mayo. Jag var då åtta år.
Sextiofem år senare minns jag ännu spänningen och färgen,
(Technicolor). Fast om sanningen ska fram, hade jag redan dessförinnan sett
Saljefilmer och skräckfilm, i tältbio, på en gårdsplan i Est Carsbó (Östra Karsbo på
franska).
Efteråt cyklade jag hem, så det brann i ”hjulen”. Och just nu är jag hemkommen från
”julens” första fest och därmed ”Tänt var det här”.
Himlens och jordens alla väl önskas Eder.
Tillgivne Bengt-G Lex

Dansens Dag har dansat färdigt
i nuvarande konstellation
Dansens Dag, som uppmärksammas
varje år den 29 april såväl i Sverige som
internationellt, har nu dansat färdigt i
Karlskrona och Dansens Dag-kommittén
har upphört.
-Eventuellt kommer vi att göra något
”nytt” tillsammans med övriga lokala
dansföreningar i Karlskrona säger Bengt

Pettersson i Dansens Dag-kommittén,
men inget är bestämt ännu.
- Vi kan konstatera att vi har haft ett
fint samarbete med Tipsy och Crazy Steps
och är glada för det och vår inriktning är,
att fortsätta samarbetet med dem i olika
sammanhang.
Text: Maud Lexhagen

Ge glädjen en chans – bjud upp till dans!
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Tålmodig caller leder squaredansarna,
som till slut gör som han säger

"Med lite humor och glatt humör kommer vi överens."

Redan? Va, är det redan
kursavslutning? Oj,
vart har denna tid tagit
vägen?
Ja, det är ju så, när man
har roligt. För det har vi
squaredansare.
Visst, vår caller
Christer Bern får ju ha
tålamod med oss, för det
är ju inte alltid vi gör
som han säger (= callar).
Men med lite humor och
ett glatt humör brukar vi
till slut komma överens.
Med kaffekorg och
klädda i squarekläder
dagen till ära, kändes det
allt lite vemodigt, att vi
inte skulle dansa på ett
tag, men alla var ense
om en återförening, på
det nya året.
Christer Bern, caller, och Karina
Text: Ingegerd Andersson Landgren får här blommor som tack
Foto: Jan-Åke Hansson
för bra ledarskap i squaredansen.

