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Hej alla glada dansare!

Då var vi igång igen med dansen, efter sommarens sköna dagar.
Själv har jag tagit det lugnt och vilat, så mycket jag kunnat. Jag älskar att bada 
dessutom.

Vi har ju hunnit en bit in i terminen och jag hoppas att alla nya medlemmar, och 
naturligtvis alla "gamla", har funnit sig väl tillrätta i kurserna, som ni går i.
Det fina i kråksången i vår förening är, att man faktiskt kan gå på fler än en kurs, 
om man så önskar.

Jag har fått förfrågan om en nybörjarkurs i Stuffa, men det beror på om vi kan 
fixa fram ledare. Jag får väl killa några under hakan, så kanske de ger med sig.

Nu går vi ju snart till terminsavslutning och i år har vi ingen gemensam avslut-
ning för hela Hamboringen. Vi har beslutat oss för en gemensam avslutning till 
våren i stället, för då är det ingen Lucia eller tomtar i vägen. En och annan tomte på 
loftet kanske man har kvar...

Om någon medlem har något ni undrar över, eller har någon annan fundering eller 
idé, tag gärna kontakt med oss i styrelsen eller er dansledare, så lyfter de frågan 
eller undran till oss.

Nästa årsmöte är den 13 februari 2016, kl 15.00. Det är då viktigt, att man som 
medlem kommer. Det ska väljas personer till olika poster. Har du som medlem 
förslag till någon post, ska du vända dig till valberedningen, som kommer att 
informera dig vidare. Är någon intresserad av styrelsearbete, får den personen gärna 
anmäla sig frivilligt.

Jag flaggar för detta redan nu, därför att valberedningen har ett gediget arbete, att 
"leta" folk till olika poster.
 
Jag får tacka alla dansare för en trevlig hösttermin, för utan er blev det ingen 
dans. 

Ett särskilt tack till alla dansledare, som ställer upp helt ideellt. Utan er var det 
ingen som lärde oss att dansa.
 
Kram till er alla!
 
Britt-Marie
Ordförande
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Dansledarbesök från Spinnrockarna

Dans är på frammarsch och lockar alltfler. 
Elever på Blekinge Tekniska Högskola har 
anammat detta och under en vecka har där 
varit dansutbildning på de mesta tänk-
bara nivåer och man har anlitat flertalet 
dansföreningar i Karlskrona. Det har varit 
dansfeber, med andra ord, för att citera en 
av lokaltidningarna.
     Ett 16-tal elever hade nappat på dans-
erbjudandet och de fick känna på många 
dansvarianter:  Fox med gnussa, bugg, 
lindy hop, vals, argentinsk tango, line-
dance, salsa och den något ovanliga dansen 
kizomba.
      Hamboringen var med på ett hörn och 
lärde ut squaredance, linedans och lite 
kultis.
       BTH-eleverna representerar ju många 
nationaliteter och språket var engelska. 
     -Det var trevligt att vara med i det här 
sammanhanget, tycker Hamboringens le-
dare. Att sprida dansglädje och få människor 
att inse, hur trevligt man kan ha och vilken 
gemenskap dansen skapar, tycker vi är ett 
viktigt budskap.

                           Text: Lisbeth Kedjevåg

Dansvecka 
på BTH

Bugg är populärt och bland ”seniorer” 
växer intresset alltmer.  Det har Ham-
boringen konstaterat, där närmare ett 
50-tal personer träffas på måndagsef-
termiddagar och dansar ”seniorbugg”, 
under ledning av Per-Olof (PeO) Palha-
gen och Inge Isaksson.  
Även dansklubben Spinnrockarna i Kal-
mar har Seniorbugg på kursprogrammet 
och måndagen den 14 september gästades 
Hamboringen seniorbuggare av tre av 
deras dansledare, Birgitta Sturesson, Ann-
Christin Modin och Barbro Herbe.
     Alla tre damerna är erfarna dansare, 
men som kursledare är det också värde-
fullt, att kunna dansa kavaljer. Därför vän-
de man sig till Hamboringens dansledare 
i seniorbugg, Inge Isaksson och Per-Olof 

(PeO) Palhagen, för att under en danslek-
tion ta del av, hur de lagt upp kursen och 
konsten att dansa kavaljer. 
- Vi vill tacka för ett mycket trevligt besök 
hos er, då vi fick se era fina lokaler och 
delta vid ett kurstillfälle.  Det var nyttigt 
att få prova på att dansa ”herre”, vilket 
inte var så lätt, konstaterar de tre dans-
ledarna Birgitta Sturesson, Ann-Christin 
Modin och Barbro Herbe.
   -Vi fick en bra lektion och uppskattar 
också de tips och idéer vi fick att ta med 
till vår egen seniorkurs i Kalmar. Stort 
tack Inge och PeO, hälsar Birgitta, Ann-
Cristin och Barbro. 

                          Text: Maud Lexhagen
                          Foto: Kenneth Andersson                                                                                                                                        

Birgitta Sturesson, Inge Isaksson, Ann-Christin Modin, Per-Olof (PeO) Palhagen och 
Barbro Herbe.

Nybörjarkursen som vi har haft, Birgitta 
Linnersjö och jag, har nu övergått till vår 
"gamla" kurs. Det har fungerat bra, tack 
vare de dansare vi har i vår G5. Alla hjäl-
per till och visar de dansare, som inte är så 
vana. De ska ha ett stort tack för det. Vi, 
Birgitta och undertecknad, hoppas att alla 
fortsätter i kursen, gamla som nya.
Ju fler desto trevligare!
                    Text: Britt-Marie Samuelsson
 

En liten blänkare 
från Jämjö

Ändrade kursbetalningsrutiner
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 inbetalningskor-
ten tidigare. 
    Fakturorna är förtryckta med ert namn, avgifter, kursavgifter och sista betalnings-
datum. 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. (Deltar man i 60+, men vill dansa i fler kurser betalar man 
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 din medlemsavgift.

Frågor? Kontakta undertecknad.
Med vänliga hälsningar
Carina Magnusson tfn nr 070-571 95 52.

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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Sommar, sol och squaredance! 
Kan det bli bättre?
Vi vill visa foton från våra två som-
mardanser i Wämöparken. 
     De ägde rum den 30 juni och 14 
juli. Båda dessa kvällar lockade ett 
40-tal dansare, både från Hambo-
ringen och tillresta gästdansare från 
andra klubbar. 
     Stämningen var på topp och vi 
tackar vår eminente caller Christer 

Bern och Karina Landgren, som 
stod för initiativet!   
     Ett mycket lyckat arrangemang, 
som vi hoppas kan bli en tradition. 

              Text: Ingegerd Andersson
              Foto: Jan-Åke Hansson
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Söndagen den 18 oktober styrde 
squaredansarna kosan till Hönsa-
Lottas Luffarmuséum i Boda och det 
blev ett besök utöver det vanliga.
Hönsa-Lottas man ”Snacke-Per”, som 
såg ut som en luffare, hälsade oss 
välkomna och bjöd in oss i stugvärmen. 
Med mycket inlevelse och humor berät-
tade han om glasets historia och om hur 
det var under luffarnas levnad. 
Det fanns många föremål, som vittnade 
om en gången tid.
     Efter denna intressanta genomgång 
var det dags för mat, som bestod av 
isterband, stekt fläsk, köttbullar och 
kroppkakor, vilket var vanlig mat under 
luffartiden. Lingondricka till det och 
senare kaffe med ostkaka, sylt och 
grädde.

Till allas förnöjelse blev vi också un-
derhållna av härlig musik och sång av 
tre damer, som kallade sig Tre G. Med 
dragspel, gitarr och keyboard blev det 
en fullträff. Gamla goa låtar från 60- 
och 70-talet fick oss att ryckas med av 
ren nostalgi.
    Därefter var det dags att visa upp 
vår squaredans. Christer callade och 
Snacke-Per filmade, så nu är vi med på 
Youtube. Häftigt!
     Efter en fullmatad och uppskattad 
dag, var det dags att tacka för oss och 
åka hemåt, denna upplevelserika och 
vackra höstdag.

                      Text: Ingegerd Andersson
                      Foto: Jan-Erik Hansson

Hönsa-Lottas Luffarmuséum
en fullträff för squaredansarna
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Ett lyckat dansarrangemang i samverkan

Den 13 augusti ljöd ljuvlig dansmusik 
från Wämöparken. De svängiga tonerna 
kom från orkestern Olofsson & Werners-
son med Angelica. Hamboringen hade 
tillsammans med Crazy Stepz och Tipsy 
dansklubb samordnat en danskväll för alla 
sina dansmedlemmar + partner.           
     Tanken med kvällen var först och 
främst att ha trevligt, men också för att 
kunna minska gliporna mellan grupperna 
och dess medlemmar. Sammanlagt kom 
det över 180 dansare. 
     Under kvällen dansades det bugg och 
foxtrot, blandat med lite gammeldans. Det 
är alltid lika roligt att se de olika varian-
terna på buggen och foxtroten. Det fanns 
lika många varianter av dansstilar, som 
dansare i parken. 
     Tack för en lyckad och trevlig dans-
kväll. Vi ser fram emot nästa tillfälle.

                          Text: Nathalie Ivarsson
                          Foto: Inge Isaksson

Dansare från
Tipsy,
Crazy Steps 
och 
Hamboringen 
förenade på 
danskväll med 
svingig 
sväng

Ordförande Britt-Marie Samuelsson tillsammans med övriga arrangörer.
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NYBÖRJARKURSER
Hamboringen har 20 kurser, varav fyra är 
inriktade på nybörjare. 
På bilderna ser vi tre av dessa grupper.

Nybörjarkursen i linedance senior (ovan)  hålls torsdagar kl 13.30. Här med några av dansledarna Bente Eklund och Eva Melkersson 
längst ner fr. v. Behjälpliga i kursen är också Monika Svensson, Susanne Jönsson Lindström och Ulla Rune. 

Bilden th. Nybörjargruppen i bugg hålls 
på måndagar kl 18.30 och leds av Per-
Anders Andersson och Nathalie Ivarsson 
(sittande i fronten). Kursledare är också 
Mona Svantesson, som saknas på bilden. .

Här  ståtar flertalet av buggarna i seniorgruppen, som leds av Per-Olof Palhagen (mitten längst ner) och Inge Isaksson, som förutom 
dansledare också är fotograf och som står bakom kameran. 

En nybörjargrupp är också Linedance, 
som pågår på torsdagar med start kl 19.30.
Kursen leds av Lisen Brixvi och Annica 
Brunell. Tyvärr har vi ingen bild på den 
gruppen.

Text: Maud Lexhagen, foto: Inge Isaksson
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-Vi har dansat de flesta dansformer som erbjuds, eller har 
erbjudits inom Hamboringen genom åren och alla har varit 
lika roliga! Vi har dansat gille, bugg, modernt, Square och 
Rounddance, men även provat på Linedance och folkdans, 
berättar de.
    Paret har också fått dansledarutbildning genom Hambo-
ringen, Susanne i bugg och gemensamt i Rounddance, där de 
också hållit gemensamma kurser.

Började dansa i tonåren
Både Susanne och Bengt har dansat i Hamboringen sedan 
80-talet, men började dansa i tonåren. Bengt växte upp på den 
halländska landsbygden och där var både gilledans och fox-
trot allmänt förekommande på sammankomster i bygdegårdar 
och liknande. Kalasen var många och ung som gammal deltog 
i dansen och lärde av varandra. 
        För Susannes del var det arbetskamraterna inom vården, 
som lärde ut grunderna i foxtrot.
        - Vi träffades hemma hos varandra efter jobbet och sedan 
dansade vi vidare på Statt och Frimus. Det var ganska nervöst 
de första gångerna vill jag lova, men träning ger färdighet och 
roligt hade vi!

Bosse Larsson-program inspirerade
När TV började visa Bosse Larssons dansprogram, där gam-
meldansorkestrar spelade upp till dans och olika danslag dansade 
gille och visade många nya danser, ökade intresset för dans hos 
många och så också för Bengt och Susanne. 
     -Gilledansen fick då ett rejält uppsving och tillsammans med 
likasinnade skrev vi in oss på danskurser, för att lära oss mer och 
kunna delta i dansen.  Hamboringens danser i Tvings Folkets hus 
och på Mastens festplats var väldigt populära och spred en enorm 
dansglädje. Här kunde vi verkligen få vårt lystmäte. 

Fantastiskt att få dansa i flera kurser för en avgift!
Hamboringen med gilledans och folkdans har bestått genom åren, 
men också tagit till sig medlemmarnas önskningar om förnyat 
dansutbud. 
      -Det är härligt tycker vi och smått fantastiskt, att få dansa i 
så många kurser man bara orkar och vill och detta inom samma 
förening! 

    
 Det sägs ju, att allt har sin tid.  Från att tidvis ha dansat i fyra 
olika kurser samtidigt, håller sig paret nu i huvudsak till gille-
dansen, men det blir lite bugg också, för Susannes del.

Gemensamt intresse
Dansen är ett gemensamt intresse för de båda. 
 -Den ger glädje och avkoppling från vardagen. Samtidigt träffar 
vi många trevliga människor och får motion både för kropp och 
knopp! Men även om dans är fantastiskt, är ju livet inte bara 
dans!
       -Vi tycker båda om att röra på oss och göra saker tillsam-
mans och det gör vi så ofta vi kan på Tjurkö, där vi har vår stuga. 
Förutom att njuta av härliga promenader och stillheten i naturen, 
har vi alltid något projekt på gång. Vi renoverar och bygger nytt 
och det finns alltid något att göra på tomten. Härligt tycker vi!

                                                          Text: Maud Lexhagen 
                                                          Foto: Inge Isaksson

Susanne och Bengt 
har dansen i sitt hjärta

Det finns många duktiga och engagerade 
dansare i Hamboringen. Susanne Svensson 
och Bengt Larsson är två av dem. 
De har många danssträngar på sin lyra 
och har varit med i föreningen i många år, 
där de dansat de flesta dansformer.
      Det mångsidiga dansutbudet, dans-
glädjen, trevliga människor och att dansen 
ger motion för både kropp och knopp, är 
några av anledningarna till att paret 
dansar i Hamboringen.
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Att det kan vara så roligt! Att 
dansa gilledans alltså. 
Väl hemkommen efter danskvällen tis-
dagen den 3 november på Danssmedjan 
under ledning av Lisbeth Kedjevåg och 
Bengt Pettersson, var man lite omtumlad, 
men upplyft. Undrar hur många kalorier 
vi förbrukade? Det var full fart hela tiden 
och en repertoar som var omväxlande och 
rolig. 
     Det var samdans och danskamraterna 
från Jämjö hade sällat sig till Danssmed-
jans gilledansare.  Ni kan tro det blev 
tryck. Speciellt trevligt var det att se så 
många ”nya” ansikten. Flera av dem som 
går på t.ex. seniorstuffan, buggen och 

andra kurser, inrättade sig fint i dansle-
det och alla hängde med! Vi var över 50 
personer och det är något av rekord en 
gilledanskväll.  
     Egentligen ska jag inte orda så mycket 
mer om detta, för bilderna talar sitt tydliga 
språk.
     Men jag måste ta upp Fredsdansen, 
en gripande vacker dans, som avslutade 
kvällen och som framfördes av några av 
dansarna. Jag tror att vi andra tänkte, att 
den dansen måste vi lära oss!  
     Och Lisbeth lovade att Fredsdansen 
skall stå på dansprogrammet framöver. 
Det ser vi fram emot!
                           Text: Maud Lexhagen
                            Foto: Inge Isaksson

Dansglädje! 
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Lex Krönika

Från det ena till det andra – 
och missväxt

Ranchen vecka 44. Slamtömning och ”potatislov”, utan rut- eller rotavdrag.
Älgjakten över och FN-dagen firad, utan någon större framgång. Dessutom har 
Ka 2 kamratförenings höstmöte ägt rum. Också det en världshändelse. Mångkul-
turen ökar och fler prinsar och prinsessor samt vanliga hjon har kommit till världen, 
som dessvärre tycks gå mot en oviss framtid.

Nog om det. Med mitt ”bondearv” som grund bedömer jag året som ett missväxtår 
och överväger att emigrera till United States of America. Inte ett enda plommon, 
endast torkad frukt på äppelträdet, två hallon om dagen, vinbären försvann utan anled-
ning, päronträdet fällde både blad och blommor redan i början av juni och ”Ramdala-
bönorna” lyste med sin frånvaro.

För att inte tala om svamplösheten och 10 blåbär/ kvadratmeter och inga lingon i sik-
te. Jag ska söka EU-bidrag och samtidigt lämna tillbaka tusentals ”mördarsniglar.”
     Men hör och häpna - 24 potatisar under varje stånd. Flera så stora, att det krävdes 
två personer att ta upp dem. Välsignad vare Jonas Alströmer. Ännu har jag inte satt 
min ”sista potatis”. Följaktligen ”reser vi oss igen”.

En av de få strålande sommardagarna gick jag till vägskälet, för att fånga upp dags-
tidningen. Döm om min förvåning, när jag fann lådan tom. Frustrerad lomade jag 
svärande hemåt och ”läste lusen” av skyldiga till denna ”miss”(växt). 
     Ungefär samma dag invandrade ytterligare en katt från ”granngården”.
En liten grå magerlagd typ, som vi omedelbart döpte till Sofi, eftersom vi tyckte att 
hennes beteende var ytterst sofistikerat.

Eftersom jag betraktar min lagvigda som en ”uppenbarelse”, googlade jag på 
Bibeln, sökord Uppenbarelseboken och fann förklaringen. En makalös metod även 
för maka/e-lösa singlar. Uppenbarligen, har jag erfarit, är min fru svag för senaste 
modellen av stekpannor, klockor och radioapparater. I så hög grad, att vi är redo för 
vernissage. Å andra sidan samlar ju jag på spik. Även rätade.

Även om sommaren inte var så himla fin, minns vi nu många glada stunder och 
många trevliga gäster och besökare och överväger att sätta upp skylten ” Bed & 
Breakfast”.

Hoppas att ni som vi, efter en makalös eftersommar och denna varma, färgstarka 
höst, känner er redo för stundande kyligare tider. Vintertid råder enligt almanackan. 
Själv ser jag fram mot doften av annalkande snö och frostgnister i novembergräset.

Allt detta ”skrevet ”dagarna före nästa stora världshändelse - ”Friveckstorget” i 
Torsås, där man kan köpa lyckobrev, om man så önskar.

Med hälsning
Bengt-G Lex

Nu är hösten här och många tänder 
värmeljus. Sedan slängs de små kopparna, 
som blir kvar när ljusen brunnit upp. 

Jag tänkte be er spara dessa koppar till 
ett gott ändamål. Det är nämligen så, att 
skolan Musikugglan samlar dessa koppar, 
för att sedan lämna in dessa och får då en 
slant för dem. 

Pengarna som de får in går till olika ma-
terial till eleverna.

Så ni som kan tänka er att samla dessa, 
kan lämna dem på Hamboringen, vid de 
blå förslagslådorna, så tar jag dem med 
mig och lämnar dem på Musikugglan.

Vad används dessa koppar till sen? 
Jo, man smälter ner dem och tillverkar 
cyklar av dem.

Tack på förhand/ Lene Linde

Spara
värmeljus-
kopparna

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 styrelse- 
och sektionsarbete. 

Presenttips!
Ge en kurs i glädje, 
skratt och motion, 
dvs dans!
Går du i present- eller julklappstankar? 
Då kan ett tips vara att köpa ett present-
kort på en kursavgift i Hamboringen. 
Vederbörande kan ju sedan välja fritt 
och även dansa i flera kurser för samma 
avgift. 

Kontakta Bengt Pettersson, tfn 0455-
29379 eller 070-829370.

Ge glädjen en chans – bjud upp till dans!



Ge glädjen en chans, 
bjud upp till dans…
Ja, så är det, och på Ron-
nebygatan vid Klai-
pedaplatsen stod dansen 
i fokus ett par timmar, 
lördagen den 29 augusti 
2015, då Hamboringen 
och Tipsy dansklubb 
bjöd på ett omväxlande 
och fartfyllt danspro-
gram.  
Hamboringen visade 
gilledans, linedance och 
bugg och Tipsy framförde 
danserna Lindy hop och 
bugg.
   Linedansarna gladde med 
taktfast musik, finurliga 
steg och glada nunor. 
    Gilledansarna hade ett omväxlande pro-
gram, där det krävdes bra lyft på fötterna 
och god kondition, för att ta sig runt på 
stenbeläggningen på Ronnebygatan.  
     Buggarna visade upp sina danser med 
bravur. Och Tipsy med fartfylld Lindy 
hop, så roligt det verkar vara!
   Per-Olof Palhagen (PeO), Hamboringen, 
hade organiserat det hela och informerade 
åskådarna om föreningarnas utbud, där det 
bara är att välja och vraka. 
     Bengt-Göran Lexhagen delade ut kurs-
program, som gick åt i ett huj.
     - Vi riktar oss till alla åldersgrupper, 
äldre, medelålders och yngre och har ett 
omfattande dansutbud, bl. a kultis, folk-

dans, stuffa, seniorbugg, linedans, 
squaredance, 60-plus grupp och 
ungdomsdans, informerade Per-
Olof. 
     Hamboringen ställde upp med 
över 50 deltagare och tillsammans 
med Tipsy dansklubb bjöds på en 
riktigt trevlig uppvisning. Sam-
mantaget blev det en fin PR för 
dansen som sådan!
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