
 
 

 





Julmarknaden på Spånga torg 

 
Marianne och Gerd hade mycket handarbete att sälja 

 
Några trotsade det begynnande vintermörkret och deltog i dansen 

För sjätte året i rad var vi medarrangörer tillsammans med Spånga Företagareförening 
av Julmarknaden på Spånga torg lördagen den 11 december. Vår arbetsgrupp med 
Björn Kjellander, Kalle Dahl och Rune Forsberg hade som vanligt förberett och 
organiserat det hela mycket väl. Vi hade våra tre stånd: varmkorv, hemslöjdstombola 
och skinklotteri och tillräckligt många av medlemmarna ställde upp och jobbade. 

Och så dansade vi förståss. Två omgångar med jullekar för barnen och en uppvisning 
av folkdanslaget. Publiken strömmade till i takt med att vädret blev allt bättre. När 
det var dags för det avslutande godisregnet hade många, många barn samlats framför 
scenen. 

Spånga julmarknad är en härlig upptakt för julfirandet! 

Siw & Erling 



Julgransplundringar och lekledningar 
Trettondagen inföll tidigt detta år så alla ville ha julgransplundring den 16 januari. 
Men så många lekledare, dansare och sångare har vi inte så att vi kan dela upp oss på 
fyra-fem ställen samma dag. Så efter intensivt förhandlande av Kenneth och Eina 
blev det till sist fyra julgransplundringar och lekledningar: Skoga Äldrecenter 13/1, 
Enskede församling och Schenker 16/1 och Råcksta Trädgårdsförening 22/1. För att 
inte råka ut för något liknande vid midsommar har några av dem vi brukar dansa för 
redan hört av sig för att komma överens om tidpunkt för dansuppvisning. 

Björn och Marianne lyckades få med en hel del gäster på Skoga Äldrecenter i 
danserna. Populär var ”Domardansen” med Marianne som ljusbärare och innan 
julgranen så småningom bars ut blev det en liten improviserad dansuppvisning och 
presentation av våra dräkter. 

I Enskede hade många barn samlats till intensivt dansande med Björn och Marianne 
som lekledare. Samtidigt fick Erling, Birgitta H och Kristina fart på barn, föräldrar 
och far- och morföräldrar på Schenker. Musiken där stod ”Två Strån” för. 

 
              Hur är det nu elefanternas snabel ser ut? Schenker 16/1 

 

 

 
På Vällingbyskolan där Råcksta Trädgårdsförening hyrt in sig var det ingen som 
kunde finna strömbrytaren till ljuset trots intensivt sökande. Det gick bra iallafall och 
Eva fick god kontakt med både gamla och unga och Hasse K och Arne fick tillräck-
ligt med ljus för att se noterna. Vid dragning av vinster i lotterierna blev det dock 
nästan lite pinsamt när deltagarna från Folkdansgillet nästan tog hand om alla 
vinsterna! 

 
Råcksta Trädgårdsförening 22/1 

 

för spännande bok, som gjorde mina dagar 
kortare i väntan  på att få dansa igen 
                                         Angela 
 



 

I  KALLHÄLL 
Med musiken fortfarande ringande i öronen och stämningen kvar inom mig vill jag för-
söka förmedla den succé som  Spånga folkdansgille gjorde  med sin uppvisning “danser i 
skärgårdsmiljö”. Redan klockan 13 startar denna spelmansstämma som hållit på i 22 år 
och lockar så mycket folk att Folkets Hus blir sprängfyllt. I varenda ledig vrå finner 
spelmän varandra och spelar tillsammans. Vid invigningen imponerade ett mäktigt 
Allspel, med bl.a. “Äppelbo”, som vår sångkör försökt sig på att sjunga. 

Beslutet att vi skulle anmäla oss till denna stämma togs för länge sedan, nästan direkt 
efter Kanada tror jag, och att det skulle innebära mycket träning och engagemang fick vi 
snabbt klart för oss. Men det skulle visa sig att det var väl värt all mödan när uppvis-

ningen var genomförd och publikens 
spontana kommentarer inte uteblev. 

På 20 minuter ska scenprogrammet 
visas annars blir det förskjutningar, 
som är svåra att rätta till. Trätakt, 
som redan spelat vid Viksjö Dans-
gilles uppvisning var nu i elden igen 
och “Påskdagen” stod först på pro-
grammet. Den värdiga och stilfulla 

dansen följdes av alltid lika populära “Gubbstöten”. 

 

Sedan kändes skärgårdsatmosfären när de sex båtsmännen rodde i takt och tvätterskorna 
tvättade sina lakan under inspektion av Kenneth. 

 
Vi hade även sånginslag och dem stod Eina och Iréne för: “Hur ska jag till lilla vännen 
komma…” 

En marknad där färsk fisk från skärgården bjöds ut och därtill en Marknadsschottis var 
ett pittoreskt inslag. Två danser återstod, nämligen “Solhems valskadrilj” och “Francaise” 
och succén var ett faktum. Som publik denna gång hörde jag många berömmande och 
imponerade röster. Till sist fick Eina och Kenneth välförtjänt uppskattning av dansarna 
för sitt enorma engagemang och slit med denna uppvisning. 

 



Stämman var inte slut med detta utan man kunde lyssna på Eva Tjörnebo (som också 
hade haft Visstuga) och Viskompaniet eller titta på Hörkens Bygdedansare, som fick 
dansa två gånger och dessutom ha dansinstruktion. 

Vi tyckte nog att detta med Kallhäll gav mersmak, men det dröjer tills vi kan slå Viksjös 
rekord med 21 stämmor.             Angela                               Fotografer: Erling och Angela 

 

 

SJUNG MED OSS – SFG:s KÖR 
En vanlig övningskväll 
under ledning av Eva 
och bisittare Torsten. 
Alla får dock göra sin 
röst hörd 

Körsång är nyttigt för 
kropp och själ – det 
är vetenskapligt be-
visat! Allra bäst mår 
amatörsångarna, som 
vår lilla kör exem-
pelvis. Där finns 
sångarglädje och vi 
ger oss ständigt i kast 
med nya utmaningar.  

 

Just nu söker vi nya sångare; altar, basar, 
sopraner eller tenorer eller om du inte vet, 
är du lika välkommen. Vi övar på mån-
dagskvällar före dansen, så du behöver 
inte “offra” en extra kväll, om du inte är 
onsdagsdansare förstås. En höjdpunkt för 
kören är när sångledaren Eva bjuder in 
något “proffs”, som med råd och tips kan 
hjälpa oss att bli ännu bättre. Ibland behö-
ver vi en andra stämma till sången för att 
få den att låta häftigare.  Fler herrar är välkomna i kören! 

 
Genom åren har vi haft Barbro Tällman och Monica Söderberg och nu senast 
Karolina Törlind. Det är alltid spännande med någon ny och helt oprövad, så vi sju 
som samlades hemma hos Eva var förväntansfulla och lite nyfikna. Karolina, som är 
utbildad organist leder en kyrkokör i Sollentuna och visade sig vara en mycket duglig 
och trevlig sångpedagog, som kunde läsa av vår kunskapsnivå och hur vi kan 
utvecklas. “Si, god afton och god kväll” med la la....andra stämma och den svårare 
“Horgalåten” med andra stämma på vissa ställen lät till slut riktigt hyfsat. Vår uppgift 
som kör att sjunga till danser vid uppvisningar, när vi har fester, i bussen när vi reser 
och för övrigt när det passar. Vi sjunger många folkvisor byggda på muntlig tradition 
som man helst ska kunna utantill, så det är bra om minnet är...så där! Nästa gång 
Karolina kommer och sjunger med oss är torsdagen den 14 april och då är ALLA 
välkomna att prova på. 

 
Marianne K, Inger, Eina, Marianne Ö och Kristina koncentrerar sig 

Angela  (entusiast) Erik (fotograf) 

 

 



Funktionärer på hemlig utlandsresa 
Som tack för det gångna årets insats bjuds alla funktionärer varje februari på en fest, 
som i regel är hemlig intill sista minuten. Detta år hade dock hemligheten sipprat ut: 
en resa med färjan till Ekerö på Åland lördagen den 12 februari. 

Chartrad buss från Spånga station till Grisslehamn. Därifrån färjan till Ekerö, två 
timmar. En halvtimmes stopp i land och så tillbaka samma väg. Resmålet är ju 
ganska välbekant och därför slapp vi oron för främmande språk och valuta. 

 
Siv V, Kurt, Sonja, Kajsa, Björn B, Angela och Rune förbereder sig för buffén 

För att förstärka den redan hjärtliga stämningen bjöd Ove B på geléhjärtan redan i 
bussen. Ombord på färjan fick vi fyra reserverade bord längst fram i stora matsalen. 
Där bjöds vi på pärlande välkomstdrink och vår ordförande Ove J framförde 
styrelsens tack för fina insatser. Därefter gick vi loss på den stora och mycket goda 
buffén. (Ekerö-linjen är känd för sin goda mat och många har bokat en julbordsresa 
redan nu.) 

Den som bekymrat sig för att höga vågor skulle störa aptiten kunde sitta lugnt. Havet 
låg stilla och ingen is skrapade mot stäven. Vår herre hade nog också fått ett 
förhandstips om vår resa, ty först dagen därpå släppte han loss en halv snöstorm.  

tt hjärtlig tack till arrangörerna, framför allt Ove B, för en trevlig fest. Från alla 
funktionärer genom 

Siw 

 

 
 



 



 

Manus till nästa Lubba Runt vill vi ha 
senast måndagen den 18 april 2005. 
Utgivningen blir den 25 april.   

Lubba Runt 
är medlemsbladet för

Spånga Folkdansgille
c/o Gunnel Petersson, Elsbyvägen 66, 162 70 Vällingby

Vi dansar på Spånga Folkan, Spångavägen 353.
Där har vi telefonsvarare 08-36 47 78

Dansledare: Kenneth Olofsson 08-760 18 12
Beställning av dansuppvisningar och lekledning 

hos Kenneth 760 18 12 eller på telefonsvararen 36 47 78.
Redaktör för Lubba Runt:

Erling Magnusson, 08-760 41 95, mobil 070 5956780
Vårt program finns på Internet:

http://www.tttab.com/sfg  




