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Folkdansarna har haft många uppvisningar i sommar. Här
inför en stor publik vid midsommarfirandet i Wämöparken.

Foto: Inge Isaksson.

PROVA PÅ DANS -vecka!
Vill du dansa, men inte riktigt vet vad
du skall välja? Vecka 36 kan du prova
olika danser:
Plats: Danssmedjan 1 (lilla lokalen).

Måndag 2 september
Square kl. 18.00-19.30
Bugg kl.19.30-21.00
Tisdag 3 september
60+ kl. 17.00-18,00,
Gammeldans kl. 18.00-19.30,
Folkdans kl.19.30-21.00
Onsdag 4 september
Stuffa /foxtrot, bugg, kultis)
kl. 18.00-19.30
Linedance, kl. 19.30-21.00
Tag gärna med dig vänner och bekanta!

Nybörjarkurs STUFFA

Våga stuffa. Så löd en dansuppmaning på 1980-talet. Detta har
Hamboringen tagit till sig och har
sedan flera år dansträffar i stuffa,
en populär kurs, där man kombinerar foxtrot, bugg och kultis.
Till hösten startar vi också en
nybörjarkurs!
Torsdagar kl 18.00-19.30.
Danssmedjan 2 (stora lokalen).
Info Carina tfn 070-57195529 .
Läs mer på sid 3.

Fler nybörjarkurser

Bugg, måndagar kl 18.30-20.00
Linedance,
onsdagar kl 17.30-19.00
Linedance senior,
torsdagar 14.00-16.00
Mer info och fortsättningskurser
– se bifogat kursprogram

Kursstart 8 september.
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Ordförandens spalt

Hej alla dansvänner!!
Hoppas att alla haft en varm, skön och bra ledighet i sommar. Själv har jag varit mycket ute på sjön tillsammans
med maken. Underbart! Jag har jobbat en del också och
slagit rep, så jag nästan har slagit knut på mig själv.

Så är det nu dags för en ny hösttermin, med dans igen.
Det är skönt på ett sätt, att allting går in i sina ”normala”
gängor igen. Hoppas ni är danssugna och känner att ni vill
komma igång igen. Det gör jag i alla fall!! Det spritter lite
i dansbenen, kan jag tala om.
Ska passa på att tacka alla dansare, som ställde upp på Dansens Dag den 29 april.
(se artikeln i tidningen). Det är otroligt roligt, att alla föreningar kan förenas i dans på
det här viset. Vilket bevisar, att dans faktiskt förenar oss alla på något vis.
En del av sektionerna har haft dansuppvisningar m.m. och det glädjer mig, att
sommaren inte är något hinder för lite uppvisning. Så tack alla ni för det och för det
arbete ni lägger ner för att visa upp vår fina dansförening! Mer finns att läsa i sektionernas egna berättelser i tidningen.
Nytt för hösten är, att vi börjar med att ha en uppvisning vid Klaipediaplatsen den
31 augusti, för att presentera vår dansförening. Sprid mer än gärna detta till allmänheten!!
Sedan följer en ”Prova-på-vecka” för alla, inte bara medlemmar!! Det går att prova
på alla dansdisciplinerna i vecka 36 i vår lokal, Danssmedjan 1. Se särskilt program
och sprid det gärna till så många ni kan.
Och så kör vi äntligen igång en efterfrågad nybörjarkurs i Stuffa. Där lär man sig
bugg, foxtrot och gammeldans, i lagom blandning och takt.
Även fortsättningskursen i stuffa kommer att fortsätta som vanligt. Det blir bara en
liten justering av tiden, men det blir som vanligt på torsdagen för båda grupperna. Se
kursprogrammet. Kursen övertas av Carina/Hasse, som har haft stuffa innan, samt
Patrik och Mona från buggen.
Jag vill också passa på och tacka Catrin och Peter Fridlund, som har haft hand om
stuffagruppen på torsdagar. De har tagit en ”time out” och det respekteras naturligtvis. De har lagt ner ett oerhört stort arbete som dansledare i många år och ska ha
kredit för detta! Vi saknar er och ni är så välkomna tillbaka, när ni känner för det. Ett
tack också till er dotter Ida, som hjälpt till. Kram till er!!
Det är ytterligare några ledare, som jag vill rikta ett stort tack till och det är Elisabeth
Mårtensson, Susanna Malm och Nathalie Ivarsson, för deras insatser i barngruppen. Vår lilla busgrupp, som vi tyvärr inte kan fortsätta med, av flera orsaker. De har
gjort ett superbt arbete med att lära ut bugg, line och gammeldans till våra B.U. S-barn.
TACK till er alla tre!
Vi söker fortfarande ledare till vår barngrupp, om någon känner sig manad. Jag skulle
bli jätteglad, om det finns någon som vill fortsätta. Ring mig!!
Kom ihåg: Ge glädjen en chans och bjud upp till dans!!
Er ordförande Britt-Marie

Ny tid för 60+

60+-gruppen ändrar sin tid och börjar
från och med i höst kl.15.00 och slutar
kl. 17.00, allt enligt önskan från samtliga våra dansare.

Samma plats: Danssmedjan 1.
Välkomna!
Hälsningar Birgitta och Sture

PROVA PÅ DANS-vecka

Vill du dansa, men inte riktigt vet vad du skall
välja? Hamboringen har kurser i många danser och
vecka 36, måndag 2 sep, tisdag 3 sep, och onsdag 4
sep, kan du prova några av dem, utan kostnad naturligtvis. Tag gärna med vänner och bekanta!
(Ordinarie kurser startar den 8 september.)
PLATS: Hamboringens lokaler, Danssmedjan 1, Intagsvägen 3, Karlskrona (infart mittemot Dynapac)
Måndag 2 september
SQUAREDANCE
kl. 18.00-19.30
BUGG		
kl.19.30-21.00
Tisdag 3 september
60+ 		
kl. 17.00-18.00
GAMMELDANS
kl. 18.00-19.30
FOLKDANS 		
kl. 19.30-21.00
Onsdag 4 september
STUFFA
(foxtrot/bugg/kultis) kl. 18.00-19.30
LINEDANCE		
kl. 19.30-21.00

Nybörjarkurs i stuffa!

Våga stuffa! Så löd en dansuppmaning på 1980-talet.
Detta har Hamboringen tagit till sig och har haft stuffakurser i flera år. De har blivit alltmer populära och
nu kompletterar vi dansutbudet!
Till hösten 2013 kör vi igång med stuffakurs för nybörjare. Där lär vi ut bugg, foxtrot och gammeldans
från början, i lagom blandning.
Ledare blir Carina Magnusson och Hasse Svensson (bilden ovan) samt Patrik Andersson och Mona
Svantesson (bilden nedan).

Hjärtligt välkomna!
Britt-Marie Samuelsson ordförande

Innehållet i Föreningsaktuellt
och www.hamboringen.se
Innehållet i Föreningsaktuellt och på hemsidan är uppbyggt
så, att det till stor del består av insända bidrag från respektive sektioner. Kanske har det hänt något inom din sektion,
som inte står i Föreningsaktuellt, eller på hemsidan.
Då beror det alltså på, att vi i redaktionen inte fått reda på det.
Därför, skicka alltid några rader, efter någon dans- eller
annan aktivitet.
Utse gärna någon informationsansvarig inom varje
sektion. Har ni inte möjlighet att skriva själva, kontakta
redaktören.
Texter till mail: maud.lexhagen@telia.com
Foton till 045527480@telia.com (minst 1 mb)

Kursen börjar torsdagen den 12 september
kl 18.00-19.30 och pågår i tolv veckor.
Prova på kan du göra onsdag 4 september
kl 18.00-19.30.
PLATS: Danssmedjan 2 på Intagsvägen 3,
Karlskrona.
Anmälan och frågor Carina, 070-57195529

För aktuellt information kolla
www.hamboringen.se

Dans på Klaipedaplatsen lördagen den 31 augusti
Mitt i lördagshandeln, lördagen den
31 augusti, mellan kl 11.00-13.00, bjuds
det på dans på Ronnebygatan intill Klaipedaplatsen.
Då visar Hamboringen upp en del av
sina dansformer, allt för att sprida dansglädje och att inspirera andra till dans.
Från Hamboringen framträder gillelaget,
linedansarna och buggarna.

Programmet kommer att vara blandat.
Varje grupp dansar en dans i taget, för att
få ett varierande program.
- Tanken med denna uppvisning är, att
vi vill marknadsföra föreningen och informera om vår verksamhet, säger ordföranden Britt-Marie Samuelsson, som kommer
att vara toastmaster.

Vi vill också passa på och slå ett slag för
”Prova på dans-veckan” den 2-4 september samt om höstens kursverksamhet, som
startar den 8 september. Bl a uppmärksammar vi, att vi har en nybörjarkurs i stuffa.
Välkommen att titta!
Text: Maud Lexhagen
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Strandsatt, upplevelserikt, folkrikt och
stämningsfullt för folkdansarna

sommarfirandet i Nättraby. Dansen runt
majstången leddes av folkdansare Helen
Magnusson. Dansen tråddes med tre musikanter, ”Mormors lilla kråka” och allt vad
midsommar tillhör.
Folkdanslaget hastade vidare till
Wämöparken, där tusentals människor
samlats. Efter ringdans blev det jordgubbstårta. Midsommaraftonen avslutades
i Söremåla, där Bengt Christiansson var
värd och mottog alla i sin lövade lada.
Solen dalade så sakta. Under hög stämning fortsatte festandet, tills alla kunde
fara hem, i den vackra mystiska natten.
Så var åter ett år lagt i minnenas arkiv.

Bågdansen dansas med bågar och är en av folkdanslagets fina danser.
Hamboringens folkdanslag, har åter
gjort stor succé under våren och midsommardanserna.
Dansledarna Rune och Sonja Persson kan vara stolta över, att även i år,
ha fått fram ett vältränat folkdanslag.
Det finns inte många aktiva folkdanslag
kvar i Norden. Karlskrona är ett undantag.
Mycket beror på aktiva ledare, som får
dansarna att under hela året träna och delta
i uppvisningar.
Svenska Flaggans dag, Nationaldagen i
gassande värmebölja.
Wämöparken, med många deltagande
och stor publik, som sökte sig till platser,
där man kunde få lite skugga. På en liten
plats vid dansbanan på den varma asfalten,
tågade Hamboringens folkdansare in och
framförde sin uppvisning. Det blev ett
mycket populärt inslag i Nationaldagsfirandet.

brygga blev det totalstopp
och båten Axel fick lägga sig vid kaj.
Strandsatta! Där stod Hamboringens
folkdanslag med musiker, femton personer, helt plötsligt på en kaj på Wrängö,
när laget skulle ha suttit på en pizzeria
inne i Karlskrona! Inget kunde dock
stoppa det glada humöret i laget och båten
Axels besättning bjöd på glass och kaffe.
Under skratt och gott humör inväntade
laget en buss, som kom snabbt. Det blev
en annorlunda avslutning på resan in till
Lövmarknaden.
Midsommarafton
Midsommarklädda barn, glada anhöriga
samt folkdansarna i sina färgglada dräkter,
som framförde ett strålande dansprogram.
Allt detta gav liv och stämning åt mid-

Lövmarknaden - en helig dag i Karlskrona
Traditionsenligt samlades Hamboringens
folkdanslag i Amiralitetsparken, för att klä
Majstången. Med flinka fingrar formades
kransarna och några danser framfördes,
under ledning av den kände folkmusikern
Martin Arpåker.
Efter väl förrättat värv, bars majstången
ner till båten Axel, för transport till Nättraby och morgondagens midsommarfirande.
Men under resan ut till festplatsen, började
båtens motor att hacka. Vid Wrängö
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Folkdanslaget samlat på Nationaldagen.

Midsommardagens morgon var folkdanslaget i full gång på friluftsgudstjänsten på Hasslö. Psalmsång och folkdans
gav hög stämning, till glädje för alla.
Folkdanslagets midsommar fortsatte, det
blev dans i Torhamn, som avlutades i
Jämjö. Dansen på Steneryds ängar hör
också sommaren till och naturligtvis fanns
folkdanslaget på plats, till dans på slåtterängen.
Att det fortfarande finns ett Hamboringens folkdanslag kvar, kan vi bara tacka de
ansvariga för, i laget. Utöver dansledarna,
finns det många viktiga personer, som lägger ner ett stort arbete.
Ett nytt dansår har tagit sin början och
Hamboringens folkdanslag går mot nya
utmaningar, med dansglädje.
Text: Sten-Eric Lindström
Foto: Sten-Eric Lindström,
Inge Isaksson

Folkdanslagets
danser i sommar
I sommar har folkdanslaget framfört
danser på Nationaldagen, i Nättraby och
Wämö på Midsommarafton, på Hasslö, i
Torhamn och Jämjö på midsommardagen
samt på skördefesten i Steneryd.
Varje söndageftermiddag större delen
av året träffas folkdanslaget, då de olika
danserna övas in. Träning ger färdighet.
Ros-Maries födelsedagspolska är en
vacker och stämningsfull dans. Den är
komponerad av Ulf Karlson i Lund och
tillägnad hans fru Rose-Marie, till hennes
födelsedag. Dansen gjordes till melodin
“Blåfinskan” med Åsa Jinder, men passar
också till andra polskemelodier, som t.ex.
“Lill-polska på Harpan”.
Kalle Vävare - även denna komponerad för scen, är tillägnad Karl-Gustav
Hjärpe i Logdansarna. Dansen går i Polsketakt och är inspirerad av en “väva”.
Pölsan är en dans, som vi ofta använder till indans. En fartfylld dans, i polkatakt. Namnet syftar på blandningen av
olika figurer, eller en mängd av ingredienser, som i en pölsa.

Lövmarknadsdans i Amiralitetsparken.

Nedför Vägen. Även denna en dans till
en snabb polka och för fyra par. Omtyckt
av både publik och dansare.
Karen Ann är en dans för sex par, till
en lugn valsmelodi. Den innehåller många
olika figurer och som publik undrar man,
hur nästa tur kommer att se ut. En bra
dans, att avsluta en uppvisning.
Alla dessa danser har Ulf Karlsson
stått för koreografin till. Vi har också
använt oss av några av Birger Jörgensens
danser, bl a. Efraims vals. Den är kompo-

nerad till Benny Anderssons musik med
samma namn och gjord för fyra par.
I sommar har vi också tagit upp en
dans som vi framfört tidigare, nämligen
Bågdansen. Denna dans är för sex par
och dansas med blomsterbågar, till musik
av Nisses Senap “ Hambo på Logen”.
Detta är en liten historik av några av
de danser, som vi har framfört i sommar.
Vi tackar våra dansare för väl utfört arbete
och för många trevliga tillfällen tillsammans.
Text: Sonja o Rune

I väntans tider på buss, när båten Axel fått motorhaveri.
Glatt mod och glass räddade situationen.

Squaredans
Squaresektion avverkade traditionsenligt
sin påskdans annandag påsk 1 april.
Det var 25 medlemmar som denna
eftermiddag hade kommit för att dansa
några timmar, äta gott och umgås.
Som vanligt till vår duktiga clubcaller
Christer.
Detta var också sista klubbdansen för
vårsäsongen 2013.
Text o bild: Jan-Åke
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DANSENS DAG

Dansade jorden runt på 80 minuter

Squaredansarna var i USA på Dansens Dags jordenruntresa.
För att citera Evert Taubes vackra vals Ellinor dansar ”Vilken kväll, vilken dans oh!
så lycklig jag är i kväll”, så passar den texten perfekt in på Dansens Dag. Måndagen
den 29 april var det dans för hela slanten,
inför ett fullsatt konserthus i Karlskrona.
Förutom Hamboringen deltog Tipsy,
Rediviva, Thörnströmska gymnasiet,
Arabesque, Kulturskolan, Respekt och
många fler. Var och en med sin inriktning,
men lika duktiga att dansa.
Presentatör var Sara Hjortsberg. Varje
år har ett tema och denna gång skulle vi
resa jorden runt på 80 minuter, för att
uppleva danser från hela världen. Nu blev
det nog lite mer än 80 minuter, men vem
bryr sig om det, när man få se så mycket
dans och framför allt uppleva glädjen över
att få dansa.
Vi träffades på tågperrongen, för att
börja resan. Avgången blev naturligtvis
från Sverige med Hamboringens folkdansare, som inledde föreställningen. De
framförde en hambovariant, eftersom
hambon är väldigt svensk.
Därefter vandrade våra ”busungar”
in på scenen, för kvällen iklädda i blått
och gult. De dansade swingen, som är en
snoavariant och övergick sedan till bugg
och det med bravur!!
Vi tog oss sedan vidare till Ungern,
Bosnien, Frankrike och England. Därefter
gick resan till Afrika, Mellan Östern och
Ukraina. När det var dags för Ryska steppen och kosackerna med sina babuschkor,
så var det våra linedansare, som dundrade
in. De var stiligt utklädda i mustascher och
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allt, men jag tror de fick hjälp av skäggiga
damen, för en av babuschkorna var väldigt
lik Håkan Ivarsson??
Sedan hux flux var vi Kina, tätt följd
av Nya Zeeland. Där bjöds på en fantastisk ljusshow, som blev mycket uppskattad
och vi blev väldigt imponerade allihop.
Mycket skickligt!
Resan fortsatte till landet over there!
USA naturligtvis. Nu var det dags för
våra squaredansare att göra entré med sin
duktige caller Christer Bern. Det gick med
bravur, självklart!
Så kom vi äntligen tillbaka till gamla
Svedala igen. De som har varit i dansbandsveckan i Malung kände nog igen sig
lite grand, för vad kan vara svenskare än
att dansa i Dalarna sommartid? Här tog
våra härliga buggare vid, för i Malung
dansas det både bugg, foxtrot och gammeldans, på många olika dansbanor runt
omkring.
Vårt gillelag fick avsluta Dansens Dag
med en hambovariant, Hambo från Turinge. Jo då, de skötte sig lika bra de också,
såsom alla de andra dansarna!
Vi tog emot alla dansresenärerna på
tågperrongen och önskade dem välkomna
hem igen. Så var vår resa och kvällen över
för denna gång!
I ett sådant här läge är man stolt över
att tillhöra en av de föreningar, som förmedlar en sådan härlig dansglädje, något
som både dansare och publik fick uppleva.
Text: Britt-Marie Samuelsson
Foto: Inge Isaksson

Internationell dansdag
Den internationella dansdagen etablerades
1982 av International Dance Committee,
ITI-UNESCO.
I Sverige firas den Internationella
Dansdagen över hela landet i en nationell
Dansens Dag.
Initiativet till att fira dansens dag i Sverige togs av Svensk Danskommitté, inför
Kulturhuvudstadsåret 1998.
Sedan dess är Dansens dag den 29 april
en årligen återkommande manifestation för
att ge dansen särskild uppmärksamhet, i
alla tänkbara sammanhang.

Birgitta Linnersjö, Lennart Malm, Carina
Magnusson med reskamrater på perrongen på väg ut i vida världen.

Folkdansarna representerade svensk dans på Dansens Dag.

Busungarna swingade och buggade.

Buggarna från Sverige och Hamboringen.

Linedansarna var kosacker från Ryssland.

Hambo från Turinge framfördes av gilledansarna.

Dansarna lyckligen hemkomna efter jordenruntresan.
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Busungarnas utflykt blev en härlig final!
Den 19 april 2013 hade vi en avslutning
med våra underbara ungar i Hamboringens barngrupp.
Det blev en händelserik final för barngruppen, som hållit ihop i flera år och
som lärt sig bugg, linedance och gammeldans, under ledning av Britt-Marie,
Elisabeth, Nathaline och Susanna.
Vi packade in oss ledare och barnen i
bilarna och vår resa gick till Alljungen,
där vi skulle övernatta. När man såg
packningen de hade med sig, undrade vi
hur länge de skulle stanna, men det är ju
solklart. Man måste ju ha kläder med sig
när man ska ut i det fria och sedan disco
på kvällen!
När vi kom upp till ”vår” stuga fick de
välja vilket rum de skulle ha och med vem
de skulle dela rum med. Allt gick bra och
alla fick som de ville i det fallet.
Sedan bar det ut på en tipspromenad, som
Elisabeth hade vart ute och satt upp.
Så skulle vi då grilla korv och det skulle
göras fint till kvällens disco.
Vi delade upp gruppen så, att några
skulle dekorera matsalen tillsammans med
Nathahlie och Susanna och den andra hälften fick hjälpa Elisabeth och Britt-Marie i
köket med att göra Marängswisse.
Britt-Marie gjorde upp eld i den
öppna spisen, det var tyvärr för kallt ute
för att grilla korv, så det fick bli inomhus.
Korven smakade lika bra för det. Sedan
gick maräng- efterrätten åt med en väldig
fart.
Så fick då tjejerna 1 timme på sig, för
att göra sig fina till danskvällen. Ni skulle
sett denna samling med högar av kläder,
smink, smycken och skor. Det är viktigt
naturligtvis, med att få rätt skor till rätt
sorts kläder och så måste smycken matcha
förstås! Sminket ska ju sitta perfekt, om
det ska bli ett riktigt bra resultat och det
blev ett hejdundrandes slutresultat!! Alla
de små ”damerna” var jättefina och hur
söta som allra helst! Till och med ledarna
hade snofsat till sig, kvällen till ära.
Storstugan, där dansen skulle gå av
stapeln, var fint dekorerad med ballonger
och serpentiner. Chips, läsk och godis
fanns att tillgå, det tillhör ju en riktig
discokväll. Det blev självklart discodans,
som tanken var, alla ville upp och dansa
förstås!
Sedan spelades lite kort, vi ledare fick
lära oss lite nya kortspel minsann!
Efter detta blev det så en modeshow,
(där kom förklaringen med all packning).
Dessa fantastiska modeller var underbara
att skåda, så släng dej i väggen, Tyra
Banks!
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Ballongdekoration inför finalfesten.

På tipspromenad.
Alla somnade utan att vi behövde sjunga
någon vaggsång, kan jag meddela.
John Blund slog till snabbt den kvällen.
Morgonen därpå efter frukost, hjälptes vi
alla åt med att göra rum och matsalen i
ordning, med att städa överallt. Så var det
dags att åka hem igen, till föräldrarna.
Vi ledare vill tacka alla ni mammor
och pappor för att vi har fått låna era barn.
Inte bara denna helg, utan varje lördag i
alla de terminerna vi har haft tillsammans.
Det har varit roligt att lära ut de danser
såsom både gammeldans, bugg och linedance. Barnen har varit superduktiga! Det
har varit roligt att följa dem.

Ett stort TACK till alla er barn, hoppas
ni dansar vidare i andra grupper inom
Hamboringen.
Kram från Elisabeth, Britt-Marie,
Susanna och Nathalie.
Vi kommer att sakna er!
Text: Britt-Marie Samuelsson
Foto: Nathalie Ivarsson

Inge – den dansande fotografen
Hallå där fotografen, stopp och belägg,
vad gör du? Nej, jag vill inte komma
med på bild…
Nja, det är inte ofta Inge Isaksson möts av
det önskemålet. - De allra flesta tycker det
är trevligt att få vara med på bild, säger
Inge Isaksson, som fotograferar bl. a för
Föreningsaktuellt.
Steget till Hamboringen tog Inge 1982,
då han lockades till Hamboringen av Åke
Grahm, som ville han skulle gå en gammeldanskurs.
-Då kunde jag inte dansa alls, kunde
inte ta ett danssteg, berättar Inge. Men intresset väcktes och han upptäckte snabbt,
att dans var jätteroligt.
Nu, 30 år senare, behärskar Inge alla
former av kultis, foxtrot och bugg. Han
har också varit dansledare i Hamboringen
i dessa danser. Inge har också tävlingsdansat i bugg.
Efter två år tog han sig an en gammeldanskurs i Rödeby, tillsammans med
Eva Lindberg. 1986 blev han Hamboringens första dansledare i bugg, assisterad
av Christine Bjurling. Sedan följde flera
handledare under åren, Tello Gustavsson,
Margareta Håkansson och Rita Svensson
med flera. Inge har också haft kurser i foxtrot, med bl.a. sambon Kerstin Håkansson.
Totalt var Inge dansledare i över 25 år!
Foto och Layout
Att vara pensionär är inget latmansgöra.
Det är Inge ett levande bevis för. Under
yrkesperioden jobbade han på Swebus,
och körde buss.När han gick i pension,
sadlade han om och satsade på sin hobby,

Fredagen den 3 maj var det grillkväll på
Danssmedjan.
Solen värmde gott och grillen var het.
Flera kom och grillade i den sköna vårkvällen. Egen medhavd korv grillades och
samtalen var många.
Det var trevligt att det kom både aktiva
och passiva medlemmar från olika grupper
i föreningen, som samlades och pratade
dansminnen.
När grillen hade brunnit ut, gick vi in
och värmde oss, med dans till cd.

att fotografera. Nu är han
en flitigt anlitad fotograf
och behärskar dessutom
allt tekniskt, i samband
med tidningslayout.
Mac-en går varm där
hemma i Lösen och han
har uppdrag från många
föreningar, med just fotografering och layout. Bl a
Föreningsaktuellt, som ni
nu har i er hand.

Många intressen
Att hålla sig i form är
viktigt menar Inge, och
två gånger i veckan bär
det av till tennisbanan,
Fotografering och dans samt livet i Lösen är livskvalitet för Inge
för hårda duster med gamla
Isaksson med sambo Kerstin Håkansson och katten Måns.
kompisar.
Ett annat intresse är att snickra och
Vad är det viktigaste med dansen?
jobba på tomten och skogen i Lösen, där
-Att ha roligt.
han bor i en idyll med sambo Kerstin och
katten Måns.
Favoritdans? -Bugg.
Dansintresset har Inge tillsammans med
Kerstin och då kan det bära av på dans
Buggen har ju utvecklats, eller ska vi
till Stallet, Belganet, Eringsboda Brunn,
säga förändrats under åren. Hur?
Påryd…
- Från fyrsteg, 6 stegbugg, där kavaljeren
- Ja, dans, det är en av livets höjdpunkstyrde dansen helt och hållet, till den nuter, konstaterar de båda.
varande moderna buggen, där båda partner
dansar bugg mer fritt.
FEM KORTA FRÅGOR…
Vilka danser kan du?
Text o foto: Maud Lexhagen
Kultis, foxtrot, bugg och så provar jag nu
Inges bilder kan vi se på Hamboringens hemsida
på lite dubbelbugg.
Vad ger dansen gett dig?
-Glädje och motion.

www.hamboringen.se, i Föreningsaktuellt samt på
ingesfoto.se och bildhelmuth.se.

Grillkväll

Text o bild. Carina Magnusson,
Gillesektionen
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Gilledansarnas gemensamma avslutning
Den 2 april var det gemensam avslutning
för Danssmedjans båda tisdagsgrupper.
Under vårterminen har gammeldanskursens deltagare mer och mer lotsats in
bland dansträffens dansare och deras program. Vi kommer att fortsätta på samma
sätt även denna termin, för att ytterligare
stärka den härliga gemenskapen i de båda
grupperna.
Hoppas ni alla haft en skön sommar
och att vi syns igen till hösten!
Text: Bengt o Lisbeth

Efter att kursverksamhetn slutade i
april, har gilledanslaget tränat varje
torsdag, för att kunna genomföra midsommarens uppvisningar.
På midsommarafton dansade vi inomhus på Ekliden, på grund av regnväder.
Därefter åkte vi ut till Verkö och åt den
traditionella midsommarlunchen, innan vi
fortsatte till Skönstaviks camping. Som
tur var, hade regnet upphört och vi kunde
genomföra vårt dansprogram i det fuktiga
gräset. Vi avslutade dagens uppvisningar
på Dragsö camping i solsken, med många
glada midsommarfirare som publik.
På midsommardagen var det dags för en
uppskattad uppvisning på Elinebergs äldreboende. Som avslutning blev vi bjudna
på kaffe och jordgubbstårta.
Den 3 augusti medverkade vi utklädda
till pirater tillsammans med line och square på Piratlandet, i samband med skärgårdsfesten.
Den 31 augusti är det dags för Trossödansen, där flera av Hamboringens uppvisningslag medverkar.
Text o bild: Bengt o Lisbeth

Gillelaget sommaren 2013

Gilledanslagets kondition sattes på prov på midsommarafton, med tre halvtimmesuppvisningar. Därefter har gruppen dansat ett antal uppvisningar på olika platser. På
dansprogrammet står Polka till Vedbymåla, valsen Engerdalingen, polkan Snesteget, På
Vikingabal med rumbastuk, hambon Fest i Parken, schottisen Dear One, Vitklövermazurka, En dans på Skäratorpet i schottistakttakter samt Margaretapolkan.
Gruppen tränar varannan torsdag under kurssäsong och därefter varje torsdag fram
till sommarens uppvisningar. Vill du också vara med i detta gäng.
Kontakta dansledarna Bengt och Lisbeth, tel 0455-29379.

Oskarshamnsdansen 2013
Den 9 maj begav sig några Hamboringare till Oskarshamn för att dansa. Det har
blivit något av en tradition att åka dit just
vid Kristi himmelsfärd, för att träffa gilledansare från andra delar av landet, lära nya
gilledanser att ta hem till kurserna och sist
men inte minst, att ha trevligt tillsammans!
Undertecknad befann sig redan på
torsdagen på Havslätts camping, tillsammans med maken (Åke) samt Carina och
Hasse. Det var sjätte året som vi for till
Oskarshamn tillsammans. På kvällen fick
vi besök av Birgitta L, Jörgen och Britta.
Det blev en trevlig grillkväll av det hela,
trots regnet.
Tyvärr hade man ändrat i programmet i år. Det blev ingen uppvisning i
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staden, som det varit innan, inte heller
blev det någon parkdans på lördagsförmiddagen. I stället hade man dans bara på
kvällarna, till olika orkestrar. Torsdagen
stod Karl Kagges för, följt av Ros-Maries
orkester på fredagen. Svante och Co avslutade dansen på lördagen.
Nyhetsdanserna blev istället på lördagen mellan 12.00-14.00. Vi hade tur även
denna gång, med att få två nya danser med
i programmet. Vår egen koreograf Birgitta
Linnesjö hade tänkt till lite igen och vi
visade upp Hamboringens jubileumsvals
och en schottisvariant, till musik av Owe
Thörnqvist: Rumba i Balders hage. Dessa
mottogs väl av de andra dansarna.
Vi blev alla som vanligt hembjudna till

Jörgen och hans Britta på lördagseftermiddagen. Dessa underbara människor, som
öppnar sitt hem och ger oss husrum och
som bjuder på god mat till oss allihop.
Tack snälla ni, för en mycket lyckad och
trevlig kväll. Kram till er båda. Vi överräckte en liten present som tack till vårt
värdpar, i form av en knoptavla, med tanke
på att Jörgen varit lite militärisk av sig.
I år hade de också hjälp av Birgitta L.
Hon kan faktiskt baka också kan jag tala
om, inte bara ”mixa” ihop danser!
På söndagen styrde vi kosan hem igen
och jag tror vi var rätt så nöjda med helgen, denna gång också.
Text: Britt-Marie Samuelsson

Dansen i skolan
fortsätter…
Den 17 juni samlades alla som medverkat
med dansen i skolan, vid kaffestugan i
Wämöparken, för att göra en utvärdering
av vårens verksamhet.
Alla var intresserade av att fortsätta
även under höstterminen.
Vi kommer att skicka ut en inbjudan till
alla kommunens skolor, om vad vi kan
erbjuda, under förutsättning att vi får
pengar till verksamheten, vilket vi alla
hoppas, för att kunna öka ungdomars
intresse för dansen.
Text: Bengt o Lisbeth

Buggledare
på kurs

Att vara uppdaterad och hela tiden förkovra
sig, är viktigt för Hamboringens dansledare.
Under sommaren har bugginstruktörerna
Patrik Andersson och Mona Svantesson
samt Per-Anders Andersson och AnnCharlotte Heideman varit på kurs, med
inriktning på slowbugg.
- Det är en trevlig buggvariant med
lugnare takter och kursen gav mersmak,
säger Per-Anders.
Kursen leddes av Kim Jörgensen, som
är en etablerad o professionell utbildare.
Planer finns på ytterligare utbildning inom
Hamboringen, under ledning av Kim.
		
Text: Maud Lexhagen

Lex Krönika
Hetluft

”Jödanamej” (småländskt uttryck, istället för svordom) - vilken het sommar. Jag kan
inte minnas någon varmare sen 1959. Då förstår var och en, att jag tillhör den generation som diggade ”Lapplisa”.
I våras intog Tomas Ledin arenan i Rosenholm och drog stor publik, 2600 pers. Men
på arenan i Bräkne Hoby drog kosläppet 3000. ”De ni”. Ledinare och Sedinare i all
ära, men jag tänker gå och lyssna på Jerry Williams till hösten. Mest för att han är
jämnårig med mig. Några idoler har jag inte längre, sen Sixten Jernberg ”passed by”,
som mina indiankompisar i Canada skulle sagt.
Vi tillbringar mycken tid på haciendan, 400 meter norr om Lannabäcken, den gamla
danska riksgränsen. Härvid (oj vilket kärt ord.) I det militära använde vi oss ofta av
liknande ord som t ex motsvarande, i princip, normalt etc, osv i syfte att inte stöta oss
med överordnade, överheten, men framför allt fienden.
Jo, jag skulle bara säga, att vi lyssnar mycket på radions program 1. Men vi ringer
aldrig P 1, ty då kan man få på tafsen av ”Täppas”. Men lärorikt och upplysande är det.
T ex hörde jag en dag, att man nu skulle göra våldet mot äldre mera synligt, vilket jag
tolkade som, att det nu var fritt fram, att puckla på oss försvarslösa fyrtiotalister. Jag
ska omedelbart kontakta diskrimineringsombudsmannen eller varför inte försvarsministern.
Till yttermera visso, fick jag av en bekant reda på, att bruna fläckar på huden är ”gravrost”.
Eller vad sägs om detta - lilla pojken blev tillfrågad vad hans pappa gjorde. Jo, han är
dirigent och står framför kören och irriterar dom.
Barn är fantastiska, men det är stort ansvar och riskfyllt, att ha barnbarn på besök.
Om man inte ser upp, blir köket en mekanisk verkstad och övriga utrymmen liknar
en utställning på Konstfack. I värsta fall välter huset. För säkerhets skull säger jag
nej-nej till alla vilda förslag om verksamheter. En räddningsplanka är, att sätta på
”Smurf”-DVD:n
Men roliga är dom, som t ex när treåringen tycker att farmor är bucklig. Farmor är
min lagvigda och nu kom jag på det – hon är ju min idol. Varför, läs nedan:
o Hon har stegräknare på sig när hon sover, ifall hon skulle gå i sömnen.
o Hon frågar mej, om vi ska ha ”borrelior” i balkonglådan.
o Hon tar bilen ensam och åker för att handla. När det är gjort, går hon och sätter sig
på passageraresätet, i väntan på att ”jag” ska köra hem.
o Hon lägger hantlar på mattkanten, för att man ej ska snubbla.
o Slutligen - frågar hon mej om sädesärlor kan flyga. Lite förvånat svarar jag, att dom
förmodligen tar bussen hit, eller möjligen flyger med Ryan Air.
Vad vore livet utan denna ”ståuppkomiker”
Alla - Lev Väl!
Bengt-G Lexhagen

Öppet alla dagar mellan kl 08.00 – 21.00
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Hamboringens pirater på Skärgårdsfesten:
Gille, Line och Square

20-talet hamboringare deltog med dans
på Piratlandet i samband med Skärgårdsfesten i Karlskrona. I år hade Piratlandet
flyttat in på Grevagården, bakom Blekingemuseet.
Under lördagen ställde Gilledansarna,
Linedansarna och Squaredansarna upp
med dans och musik, som gick i piraternas
tema.
Trots att det var en väldigt varm dag,
så var det många förbipasserande, stora
som små, som stannade till en stund, för
att titta på när Hamboringens dansare
svingade runt på scenen.
Jag vill tacka alla från Hamboringen
som ställde upp och dansade denna uppvisning i Piratlandet. Det var roligt att se,
att så många av er kunde komma, trots
semestertider och denna värme.

Vill också passa på att tacka arrangörerna
för Piratlandet, som gav oss denna chans,
att få visa hur kul vi har det på Hamboringen. Vem vet? Det kanske kommer

Grillkväll med square

I år hade squarsektionen förlagt sin grillkväll nedanför
"Bananhuset", ute på Hästö.
Ett 30- tal medlemmar
hade kommit denna försommarkväll, för att grilla och
umgås.
Det blev det också tid för
lite lekar, tipsrunda och även
några tippar squaredans.
Vädergudarna var med oss
denna kväll, men en timme
efter avslutningen kom
regnet....
Text o foto:
Jan-Åke Hansson

några nya dansare till hösten.
Text o foto: Lene Linde

