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8 oktober 2007
är sista dagen för bidrag till 

nästa nummer av

Sänd ditt bidrag till

Erling Magnusson
Kjärrgränd 157

162 46 Vällingby
08-760 41 95 

mobil 070-595680 
erling@marknadsbolaget-em.se

eller
Torsten Höglund

torsten.hoglund@byv.kth.se

är medlemsbladet för 
Spånga Folkdansgille

http://www.tttab.com/sfg

22 maj tisdag 19.00 Hemslöjdskväll
29 maj tisdag 19.30 Extra träning 

inför Kallhäll
2 juni lördag 15.00 Eggebystämman
6 juni onsdag Nationaldagsfirande 

på Spånga IP/Folkdans
11, 12, 18 juni måndag - 19.30 Midsommarträning
            13 juni onsdag 19.30 Reserv

20-21-22 juni onsdag - Midsommar-
fredag uppvisningar

22 juni fredag 14.00 Midsommar vid 
Spånga Kyrka

09.00 Funktionärerna samlas
27-29 augusti måndag - 19.30 Träning för 

onsdag c:a 12 Tensta Marknad

1 september lördag Tensta marknad
10 september måndag 19.30 Folkdansen startar
11 september tisdag 19,00 Tomteverkstad
12 september onsdag 19.30 Gammeldansen startar
15-16 september lördag - Träningshelg

söndag inför Italienresan
16 september söndag 18 00 Kvartalsmöte
24 september måndag Avfärd till Italien
8 oktober måndag Sista manusdag 

för Lubba Runt
9 oktober tisdag 19.00 Tomteverkstad
14 oktober söndag Stadsvandring
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              Abbottklostret  
              Concerviano 

  
 
 
Sommarlov! 
Att vara medlem i vårt gille är att vara elev. Ständigt något nytt att lära sig vare sig 
det gäller gammeldans, gilledans, folkdans eller hemslöjd. Men till skillnad från 
skolans elever är sommaren en ofta efterlängtad möjlighet att praktisera de nya 
kunskaperna. På sidorna 9 - 10 finner du några av de danstillfällen som bjuds i 
Stockholms-trakten. 

Inför hösten ser folkdansarna med stor spänning fram emot  resan till Italien sista 
veckan i september. Vi kommer att bo i Rieti, en liten stad 8 mil norr om Rom, och 
därifrån göra utflykter men buss. Vi besöker Assisi, den helige Franciskus födelse-
stad, Oliveto, där vi deltar i en byfest till vinets lov, Abbottklostret Concerviano, där 
vårt kyrkoprogram tillsammans med kyrkans kör blir ett nytt inslag, Sabinadalen, där 
druvorna skördas och vår skördedans passar precis. I nästa nummer av Lubba Runt 
lovar vi ett utförligt referat av resan. 

Till sist vill vi i redaktionen tacka alla som medverkat i vår tidning för insatserna 
detta skolår. Vad du än gör och var du än befinner dig i sommar finns det ofta 
inspiration att hämta och du är mycket välkommen att berätta i ord och bild i nästa 
nummer av vår tidning, som har manusdag den 8 oktober. 

Solig sommar önskar 

Inger, Siw, Erling, Torsten 
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Sammandrag från kvartalsmöte 2007-04-15 i 
Spånga Folkan 

 

Erik Enfors valdes till ordförande till mötet och Birgitta Weiss till 
sekreterare. Till protokolljusterare valdes Hans Linder och 
Birgitta Höglund. 

 
Danssektionen informerade bl.a. att man beslutat att inte ha någon dansuppvisning 
på Julmarknaden på Spånga torg och på Gillets egen julmarknad utan att satsa mer 
på lekledningarna. Sektionen har även diskuterat att träna in olika block t.ex. till 
Kyrkan, Julmarknad och Midsommar, som man kan ta fram vid de olika tillfällena, 
för att kunna lägga ner mer tid på scenprogram. 
 
Dräkt och slöjd har diskuterat att inte ha någon tombola på årets julmarknad på 
Spånga torg 
 
Fest informerade att det inte kommer bli någon höstfest. 
 
PR Björn K är i förhandlingar med Spångabladet för att få ha en kolumn för aktivi-
teter i bladet. 
 
Resor har fått en inbjudan till Östersund i maj nästa år. Återkommer med datum. 
 
Efter att ha gått igenom de sedvanliga punkterna diskuterades under Övriga frågor 
hur Gillet ska göra med Midsommar. Det är få anmälda. Som det ser ut nu är det 
svårt att genomföra samtliga åtaganden. Diskuterades att ev. avstå uppvisningen på 
Josefinahemmet eftersom det är då man ska plocka ihop och det går åt mycket folk. 
Diskuterades även om man ska ta bort chokladhjulet. Uppdrogs till styrelsen, Hans 
Linder och Hans Karlsson att komma med förslag. 
 
Mötet beslutade även att Spånga folkdansgille inte ska delta i julgransplundringen i 
Spångafolkan. 
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Tack för en jättetrevlig vårfest i Blackeberg 
 

Festen inledes med en välkomstdrink samt minglande i foajen. Temat för bords-
placering var denna kvällen fåglar, det gällde således att finna bordet med den fågel 
som var aktuell på den lapp som vi erhöll i foajen. 

Under middagen, som bestod av fyllda kycklingbröst inlindade i bacon samt ris blan-
dat med grönsaker, sjöng vi ett antal sånger och Kalle berättade ett antal historier. 

Efter middagen var det dags att spela upp till dans. Orkestern bestod av Alf och 
Erik´s storband som bjöd på omväxlande modernt och gammalt. Cirka 35 danssugna 
gäster tog dansgolvet i anspråk för kvällens motion. Kvällens ivrigaste danskavaljer 
var nog Holger Rönnblom (86 år) från onsdagsdansarna. Holger hade som mål att 
dansa med samtliga damer minst en gång. Holger avstod endast från en dans och det 
var Landskrona. 

Det blev en kort kaffepaus varefter dansen fortsatte till 23-tiden. Under kaffepausen 
var det lottdragning där bl. a Sonja och Alf hade turen att vinna två vinflaskor var. 
 

Vid anteckningarna Kurt A 
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Eggeby Gård 
2007 års stämma 2 juni 

 
Program för Scenen/Dansbanan 

Uppdaterad 
07-04-26 1300 Rundblåsning Spelmän med näverlurar, 

vallhorn och rösten (Kulning) 
utspridda runt publiken kommer 
att spela vallåtar/kula två varv. 

  1310 Invigning Ingela Thalén håller 
invigningstalet 

  1315 Allspel Sammanstrålade spelmän spelar 
tillsammans ett urval av låtar 
under ledning av vår spelledare 
Olle Moberg 

  1330 Gruppspel  
parallellt 
med 
Buskspel 

Scenspel enligt spellista där 
spelmanslag, kända och okända 
spelmäns spel blandas med 
dansuppvisningar. Publiken får 
gärna dansa till musiken. 

  1500 Folkdans Spånga Folkdansgille visar 
oss några danser från olika 
delar av landet 

  1530 Ohemlig gäst Monika Söderberg sjunger och 
spelar, vackert och vänt - 
frodigt och fräckt 

  1600 Fortsatt 
gruppspel 

 

  1700 Fortsatt 
allspel  

 

  1730 Officiell 
avslutning 

Taptot blåses på näverlur 

  1740 Efterstämma För de som vill fortsätta ordnar 
vi en spontan efterstämma med 
spontan dans  

 
 



Sid 5 

Midsommarfest vid Spånga Kyrka 
Även om ni tänker fira midsommar med släkt och vänner kan det vara roligt att 
inleda festen vid Spånga Kyrka. Kom i god tid och klä stången med blommor och 
bind en blomsterkrans till dig själv. Spelmanslaget Trätakt spelar till både dans, 
ringlekar och dansuppvisning. Pröva lyckan i hemslöjdstombolan och ta en kopp 
kaffe med hembakt medan barnen roar sig med kämpalekar där alla får pris. 

14.00 Midsommarstången kläs med blommor 
14 00  Kaffeserveringen och stånden öppnar 
14.30 Midsommarstången reses 
14.40 Dans kring midsommarstången 
15.00 Dansuppvisning av folkdanslaget 
15.30 Kämpalekar för barnen 
16.00 Avslutning 

 

   

Folkdräkten  
är en viktig del av Gillets identitet, inte minst vid dansen kring midsommarstången 
och en av gillets uppgifter är att sprida god dräktkultur. För att vi skall lära oss mer 
ordnar sektionen studiebesök på t ex Skansens klädkammare och andra museer och 

samarbetar med Folkdansringens slöjdsektion. Under våren arrangerade man en kurs 
i tennbroderi, som blev mycket uppskattad. Har du lust att lära dig något annat hant-

verk är det bara att ta kontakt med Gunnel. Du kanske har ett bra uppslag till en ny 
kurs! 
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Vi har också egna dräkter till uthyrning och dessa måste förstås underhållas. Gillar 
du klädvård finns det alltid något att lägga händerna på. Har du vänner och bekanta, 
som vill hyra en folkdräkt för ett speciellt tillfälle är det bra att känna till prislistan 
för icke medlemmar: 

Dansuppvisningar och lekledningar i Gillets regi  0 kr 
Privat bruk ett dygn   500 kr 
Privat bruk en helg fredag–söndag   750 kr 

För den medlem som vill hyra dräkt för privat bruk är det halva priset          Erling 
 

Var kommer alla tomtar ifrån? 
Det är inte enbart tomtar. Det är mjuka djur, dockor, dukar, broderier, träslöjd och 
hantverk av många andra slag. Som genom ett trollslag dyker det upp på hemslöjds-
tombolan till midsommar och fyller ett långt bord på vår julmarknad.  

Trollkonstnärerna heter Gunnel, Kristina, Margareta och Kajsa, som tillsammans 
varit vår dräkt- och slöjdsektion i många år. Men många andra av våra medlemmar 
arbetar också flitigt i det tysta, inte minst Gerd, som kan svänga synålen som ett rik- 

 

tigt trollspö. För alla som gör så 
fina insatser lyfter jag på den hem-
stickade, röda luvan. Och du som 
ännu inte kommit igång med hem-
slöjden är synnerligen välkommen 
att ta kontakt med Gunnel, så kan 
du få nya idéer och arbetsmaterial. 
Nästa tillfälle är tisdagen den 22 
maj kl 19 i vår lokal, då det är 
slutspurt inför midsommar. 
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Våga dansa 

 
Det är onsdagskväll, sista dansen för säsongen och fullt med glada kamrater på dans-
golvet. Våra onsdagsdanser blir allt populärare och en del av förklaringen får jag av 
Berit Lindh: 

- För 3 år sen följde jag med Margareta och Lasse (Klintholm) hit för första 
gången. Då var jag så rädd att göra bort mig och vågade mig knappt upp på 
golvet. Visserligen har jag dansat en hel del förr, men ack så länge sen. Under ett 
och ett halvt år gick jag bara hit, där det kändes tryggt och alla var så vänliga och 
hjälpsamma. Till sist fick jag mod att gå ut på andra danser och fann att det gick 
riktigt bra. Nu dansar jag flera gånger i veckan på många olika ställen. 
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Tack Berit för inspirationen och för ditt fina exempel på att dansen kan ge glädje, 
gemenskap - och gymnastik.. 

Siw 

 

Nu ska vi ha möhippa 
Möhippa, svensexa och sånt är ett passerat stadium för oss. Trodde vi, men nu har vi 
fått uppdraget att lära ut några folkliga danser på en möhippa. Kenneth berättade att 
det kommer 6-10 damer ca 25 år, som vill ha danskunniga kavaljerer. När han fråga-
de efter intresserade åkte tillräckligt många mungipor och händer upp i luften. Här 
kanske vi äntligen hitta en verksamhet som kan locka nya kavaljerer. 

Hur går det för polskorna? 
Projektet ”Polskedans för ungdomar” har hittills gått enligt planerna. Det finns ett 
färdigt program, som börjar med en proffsig uppvisning av musiker och dansare på 
Spånga Gymnasium den sista helgen i oktober eller den första i november i år. Nu 
har vi kommit till det kritiska skedet: att försöka få fram pengar, och det innebär 
mycket pengar, närmare bestämt 500 000 kr. Styrelsen har beslutat att vi skall gå 
vidare och ansöka om anslag från Allmänna Arvsfonden och Statens kulturråd, dock 
under en förutsättning nämligen att Svenska Folkdansringen ställer upp som 
medarrangör. Vår bedömning är att vi ensamma inte har stor chans att få så mycket 
pengar som behövs. Folkdansringen har fått vår förfrågan och vi hoppas på ett 
snabbt besked. Håll tummarna så länge! 
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Sommarens danser 
Skansen 

Dansen på Skansen startar i och med midsommarhelgen med både modern och 
gammal dans såväl fredag som lördag. Sedan blir det dans hela sommaren fram till 
och med den 1 september. Här finns möjlighet att dansa allt från foxtrot och bugg till 
tango och gammalt.  
 
Fredagar och lördagar kostar det 130 kronor att gå och dansa på Skansen (90 kronor 
ordinarie Skansenentré och 40 kronor i danstillägg). Du som har årskort betalar 
endast danstillägget.  
 
Måndagar: Storbandsdans kl 20-23. 
Tisdagar:  Blandad dans kl 15-18 och 20-23. 
Onsdagar:  Gammaldans (juli) kl 15-18 och 20-23. 
Torsdagar:  Tango (28/6 - 26/7) kl 20-23 (instruktion kl 19-20). 
Fredagar:  Modern dans kl 20-24. 
Lördagar:  Modern dans kl 20-24. 
Söndag 15 och 22 juli:  I afton Taube kl 17-20. 
 
 
Gammaldans onsdagar 
22 juni (midsommarafton) 
     Grindsäters spelmän 

23 juni (midsommardagen) 
     Grindsäters spelmän 
4 juli Tensta Spelmanslag  
11 juli Leif Billyz 
18 juli Westlings spelmän 
25 juli Stockholms 
spelmanslag 
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Ulvsättra gård i Kallhäll 
Logdanser tisdagar kl 19.00 – 22.00, entre 60:- exklusive fika. 

 
8/5 Samzons 
15/5 Gideons 
22/5 Henkes 
29/5 Holens 
5/6 Skarvarna 
12/6 Jiges 
19/6 ThorBjörns 
26/6 Henkes 
    
31/7 Jiges 
7/8 Skarvarna 
14/8 Holens 
21/8 Samzons 
28/9 Gideons 
4/9 ThorBjörns 

     
 
 
 
 

 
 

Skälby 
Torsdagsdans på dansbanan mellan kl. 19.00 - 22.00. 

Dansentré 50 kronor 
Servering i annexet. Dans inomhus vid regn. 

 
NAMN PÅ ORKESTRAR ÄR PRELIMINÄRA 
31/5 KULINGARNA 
7/6 MÄRSTA DRAGSPELSGILLE 
14/6 SKÄLBY SPELMANSLAG  
9/8 MÄRSTA DRAGSPELSGILLE 
16/8 SKÄLBY SPELMANSLAG 
23/8 KULINGARNA 
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Årets Tensta Marknad äger rum 1-2 september 
DE SKÖNA KONSTERNAS PARK 
Parken mellan Tensta Träff och Tensta Simhall 

Poesifestivalen Bagdad Café. Lördag 16-22, söndag 16-22. 
Konstutställning, stadsdelens grundskolor, Stockholmssalen, Tensta Träff. Avdelningen för 

Barn och Ungdom. Lördag 10 – 16. 
Dansinstallation på taket, av Tanja Tuurala Dans, Tensta Träff. Lördag 16.30. 
Kafé Bullen, Musikteatergruppen Svea Sträng  
Kulturkafé Tensta Träff. Latinamerikanskt vernissage med kulturprogram. Lördag 17-19. 
Hantverksmarknad  

TENSTAGÅNGEN 
Stora Scenen. Program lördag 13-24, söndag 12-18. 
Knallemarknad  
Matmarknad 
Serap kvinnocafé, Tenstagången 8. Lördag 11-21, söndag 12-18. 

TENSTA CENTRUM 
Öppet: lördag 10-19, söndag 12-17 

Familjeprogram 
Stockholms stadsmuseum, ett dockskåp som visar en miljonprogramslägenhet med 70-tals 

inredning. Lördag-söndag 12-16.  
Tensta Bo 2006, en utställning,  
Lokala BRÅ, NTF och Polishögskolan med allvarsamt skoj. Lördag 11-15 
Konsumentförvaltningen i Stockholm och konsumentvägledningen i Spånga-Tensta 

informerar om miljövänliga varor och svarar på frågor. Tävling med fina priser. Lördag-
söndag 11-15. 

Konny Domnauer fotograferar människor i Tensta för en fotoutställning. Fotograferingen är 
gratis. Lördag-söndag 12-16. 

Informationsbord  
Lördag c:a kl 12 Spånga Folkdansgille 

TAXINGEPLAN 
Tensta Konsthall Lördag 12-20, söndag 12-17. 
Loppis 

TENSTAPLAN 
Tivoli. Lördag 10-24, söndag 10-18.  

ANDRA AKTIVITETER 
Medborgarkontoret, Tenstagången 49. Lördag-söndag 11-15. 
Livstycket, Tenstagången 14. Lördag 11-15.Sid 3 
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Tack Gudrun! 
För några veckor sedan fick vi det sorgliga beskedet att en av våra vänner Gudrun 
Johansson har gått bort. Gudrun och Rolf har betytt mycket för oss. När vi skulle på 
USA-resa och behövde träna in 25-30 danser kallade vår dåvarande dansledare 
Mariann Hansson på Gudrun och Rolf. Resultatet blev succé. När vi ville skapa ett 
gemensamt dansprogram tillsammans med Syriska Föreningen var det naturligt att 
be dem om hjälp. Programmet blev mycket omtalat och vi fick nya vänner. 

Vi kommer alltid att ha Gudrun i kärt minne och vi är tacksamma att vi fick ta 
avsked av henne vid den varma och ljusa minnesstunden vid Järfälla kyrka. 

Tack Rolf 
 

 
 

eftersnack 
Det finns inte så mycket att skriva om denna period. Vi har haft folkdansträning både 
måndagar och tisdagar inför Italien-resan. Nu börjar programmet  ta fason, med ett 
träningsläger i höst så kommer det att se riktigt bra ut.  

Ett kvartalsmöte har vi hunnit med, se sammandrag av protokollet på annan plats i 
tidningen.  

Det som är kvar för denna termin är träning inför midsommar och en uppvisning på 
Eggeby Gård. Till midsommarfirandet vid Spånga kyrka behövs alltid folk och vill 
du hjälpa till under dagen är det bara att ta kontakt med Hassarna.  

Till slut vill jag önska alla en riktigt skön sommar med sol och bad. 

Lyckan kan vara som en ton som klingar genom vardagen. 
Ove Jansson 



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

Danslokal: Spånga Folkan, Spångavägen 353.
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

Hemsida: www.tttab.com/sfg

har 2007 följande kontaktpersoner

Styrelse
Ordförande

Vice ordförande
Sekreterare

Kassör
Ledamot

Suppleant
Suppleant

Adjungerad
Adjungerad

Ove Jansson 645 98 45 ove.jansson21@comhem.se
Bertil Österlind 37 20 23 5.osterlind@telia.com
Lars Klintholm 36 71 57 margareta.klintholm@home.se
Ove Bergkvist 760 55 98 ove.berka@tele2.se
Rune Forsberg 37 21 39 rune.forsberg@bredband.net
Gunnel Petersson 760 39 55 gmp947@jahoo.se
Angela Enfors 761 28 91 angela@frilufts.org
Eina Olofsson 760 18 12 eko.solhem@telia.com
Kenneth Olofsson 760 18 12 eko.solhem@telia.com

Sammankallande

erbjuder gammeldans, gilledans och folkdans varje vecka under 
säsongen. Vi vill också öka intresset för svensk bygdekultur genom 
hantverk, folkdräkter, sång och musik. Verksamheten bedrivs 
huvudsakligen i Spånga Folkan. Gillet grundades 1976  och är medlem 
i Svenska Folkdansringen. 

Vårt folkdanslag ger uppvisningar vid offentliga arrangemang och för 
företag och organisationer. Vi svarar för midsommarfirandet vid 
Spånga kyrka, Julmarknaden i Spånga Folkan och är medarrangörer 
av Julmarknaden vid Spånga Torg. I samband med julgransplund-
ringar och liknande festligheter leder vi ringdanser och lekar.

För våra medlemmar arrangerar vi resor inom och utom landet, 
danshelger och fester, allt för att främja sammanhållning och gott 
kamratskap.

Dans och musik
Dräkt och slöjd
Festkommittén

Lubba Runt
Lokalkommittén
Resesektionen

PR-sektionen
Sånggruppen

Kenneth Olofsson 760 18 12 eko.solhem@telia.com
Gunnel Petersson 760 39 55 gmp947@jahoo.se
Rune Forsberg 37 21 39 rune.forsberg@bredband.net
Erling Magnusson 760 41 95 erling@marknadsbolaget-em.se
Hans Karlsson 38 06 39
Birgitta Weiss 760 65 84 birgitta.weiss@comhem.se
Erling Magnusson 760 41 95 erling@marknadsbolaget-em.se
Torsten Höglund 36 04 37 torsten.hoglund@byv.kth.se


