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12 januari lördag Lekledning, Vällingby
13 januari söndag 12 – 15 Lekledning, Schenker
14 januari måndag 19.30 Start folkdans och sång
16 januari onsdag 14.00 Lekledning, Bergshamra
16 januari onsdag 19.30 Start gammeldans/gilledans
17 januari torsdag 14.00 Lekledning, Skoga
19 januari lördag 15.00 Lekledning, Råcksta
20 januari söndag 15.30 Lekledning, Enskede

  5 februari tisdag 19.00 Slöjdkväll
  9 februari? lördag Funktionärsfest
17 februari söndag 18.00 Årsmöte

  3 mars måndag 19.30 Manus till Lubba  Runt
  4 mars tisdag 18 00 Slöjdkväll
16 mars söndag Kulturaktivitet
17 mars måndag 19.30 Utgivning Lubba Runt nr 1

  8 april tisdag 19.00 Slöjdkväll
12 april lördag 18.00 Vårfest
13 april söndag 18.00 Kvartalsmöte
21 april måndag 19.30 Manus till Lubba Runt
23 april onsdag 19.30 Final gammeldans/gilledans

  5 maj måndag 19.30 Final folkdans. 
  5 maj måndag  19.30 Utgivning Lubba Runt nr 2



Sid 1 
 

   
 
Häromdagen var det midsommar och nu är det jul igen. Tiden går fort när man har 
roligt. Tioårsjubiléet i Spånga kyrka är ett kärt minne från den gångna hösten och 
dansen med våra integrerade vänner i Syriska Föreningen blev ett kärt återseende. 
 
Vår Julmarknad i Spånga Folkan har förberetts under lång tid med slöjdarbeten, 
dansträning och nu senast tillverkning av dörrkransar, från plockning av lingonris i 
skogarna runt Anna Gretas och Kalles fina lantställe till binderiarbete en tisdagkväll. 
Julmarknaden blev i sig en fin start på allas vårt julfirande och efter Spånga Torg blir 
det generalpaus i dansen ända till mitten av januari. Men den som anmäler sig till 
julgransplundringen i Vällingby kan få börja redan lördagen innan, alltså den 12:e. 
 
Innan nästa nummer av denna skrift utkommer, ska vi ha årsmöte med val av 
funktionärer. Anteckna den 17 februari i din nya almanacka. Titta på sista 
omslagssidan, där hittar du en mer detaljerad komihåglista. 
 
Till sist vill vi tacka alla som under året medverkat i vår tidning med texter och bilder. 
 
En God Jul och Ett Gott Nytt År  
till er alla från oss alla 
 
Torsten, Inger, Siw, Erling 
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Sammandrag från kvartalsmöte 2007-11-11 i Spångafolkan 

Rapport från Dans och musik: 
Genomfört många föreställningar: tre i Italien, Spånga 
Kyrka och Syriska föreningen. Trätakt sköter musiken på ett 
föredömligt sätt vid alla träningar och föreställningar!  

Dräkt och slöjd: Det vore önskvärt att flera deltog vid 
tillverkning av varor till julmarknaden i Spångafolkan och 
på Spånga Torg.  
Resor: Våren 2008, 10 – 11 maj, åker Gillet till Östersund på inbjudan av Östersunds 
Folkdansgille. 

PR: Hemsidan växer ständigt i omfång.  
Alla medlemmar som önskar kan få egen e-mail-adress. Det är önskvärt att funktionärer 
som mailar i Gillets namn använder denna adress. 
En bildbank håller på att byggas upp. Alla uppmanas att titta i sina bildförråd. 
En e-mail adress info@spangafolkdansgille.se skall innehas av funktionär som för 
tillfället arbeter med information. 
Två personer har hittat Gillet via hemsidan och deltar i träningen några måndagar. 

Budget, medlemsfrågor och årsavgifter 2008 
Förslaget till budget pekade på ett relativt stort underskott. Mötet beslutade därför att 
höja medlemsavgiften till 500 kr. 

Utvärdering av verksamhetsplan för 2007 och ny varksamhetsplan för 2008 
Utvärderingen gicks igenom och målen för 2008 diskuterades. Verksamhetsplanen 
fastslås vid årsmötet i februari. 

Bland kommande mål finns att styrelsen och PR skall ta fram en modell för information 
till medlemmarna, att samarbetet med andra gillen skall leda till en gemensam proschyr 
för att väcka intersset för folk- och gillesdans hos allmänheten, att undersöka möjlig-
heterna till en ungdomssektion samt att vidga kretsen av dansledare.  

Fastställandet av vårterminens program 
Programmet diskuterades och fastlades. Många lekledningar ingår. Se Lite kom ihåg 
på omslaget till detta nummer. 

Ny festlokal måste sökas då Bryggan inte längre hyr ut för sådana ändamål. 

Kommande aktiviteter 
Syriska föreningens fest och julmarknaden beskrivs på annan plats i detta nummer. 
Nästa aktivitet är julmarknaden på Spånga Torg och därefter alla lekledningar i januari. 

Träning inför Eggeby Gård och Midvinterstämman i Kallhäll 2009 sker under våren. 

Vid protokollet Marianne Ö 
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Söndagsgudstjänst med folkdans i Spånga kyrka 
den 28 oktober 2007 

Samarbetet mellan Spånga församling och vårt gille kring gudstjänst med folkdans har 
nu pågått i tio år. Det var alltså ett litet jubileum som firades den 28 oktober. Premiär 
var det däremot för Annika Stenvall, relativt ny präst i Spånga, som nu ledde 
gudstjänsten. 

  
En sirlig kadrilj, i detta fall ”Måsfe” passar i en kyrka 

 
Kyrkpolskan, stimulerande idérik och stämningsfullt högtidlig 

Vår idé har hela tiden varit att dansen skall vara en harmonisk del av gudstjänsten, som 
på så sätt skall kunna uppskattas av alla och inte bara av speciellt dansintresserade. 
Detta kan också vara en del av förklaringen till att kyrkan var fullsatt till sista plats. 

Sid 4 
Temat för gudstjänsten var Samhällsansvar, som rimmar väl med det ansvar vi känner 
för att bevara och sprida den svenska bygdekulturen. Annika Stenvall betonade i sin 
predikan att samhällsansvar också innebär att vi tar ansvar för varandra på det person-
liga planet. Hon berättade på ett oförglömligt sätt om boken Tillsammans är vi mindre 
ensamma och vi beslutade oss för att läsa den snarast möjligt. Detta att ta ansvar för 
varandra är ständigt aktuellt för oss inom vårt gille. Utan en sådan kraft skulle vår 
verksamhet snart förtvina. Vi känner också en stor samhörighet med folkmusikgruppen 
Trätakt, som svarade för musiken som så många gånger tidigare.  
Till sist något om själva musik- och dansprogrammet. Trätakt framförde Brudmarsch 
efter Karl Svensk, Brudmarsch till Olle & Birgitta av Leif Göras och Björklinge-
marschen efter Anders Pettersson. 

 
Uttåg: De vackra folkdräkterna förgyllde gudstjänsten. Att klä upp sig i 
folkdräkt, när man går till kyrkan på söndagen, är en traditionell kultur i 
många delar av vårt land 

Och så spelade 
de förståss till 
våra danser: 
Långdans till 
Annas Visa, En 
liten grind, 
Kadrilj Måsfe, 
S:t Bernhards 
vals, Lejde-
låten. Vindmöl-
ledans, Ros-
lagspolska, 
Limmerhults 
gammelpolska 
och slutligen 
vår kyrkpolska 
som inspirerats 
av Färnebo-
polska.  

Spelmanslaget Trätakt 
spelade vackert till 
dansen och även 
efteråt till kyrkkaffet  

 

 

Siw & Erling 
Foto Björn Johansson 
och Torsten Höglund 
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Syriska föreningens fest  
– Integration när den är som bäst! 

Vi har svaret på var Syriens befolkning befann sig vecka 45! Grannländerna måtte ha 
funderat men Spånga folkdansgille kunde konstatera att alla, precis alla syrier, befann 
sig på Syriska föreningens 30-årsjubileum i Vinsta.  

 
Gemensam indansning med den syriska dansen Halay 

Ideella föreningar i Sverige beskärmar sig ofta över klent medlemsantal och engage-
mang. På Syriska föreningen befinner sig pendeln 180 grader åt andra hållet. Här var 
alla generationer representerade från vaggan till… ja, ni vet!  

Eleganta damer och herrar, flera i folkdräkt och ungdomar i vackra paljettbeströdda 
västar serverandes baklava och cider. Till denna fest var Spånga folkdansgille inbjudet 
att uppträda med några av våra exotiska danser.  

Vid ett par gemensamma träningskvällar under hösten har vi försökt oss på respektive 
länders ovana danser som Halay och Talgoxen. Danserna framfördes här med mer 
glädje och vilja än bravur, och tryggheten var Trätakt som spelade för alla som vanligt. I 
övrigt framstod vi i våra svenska folkdräkter som en etnisk minoritet. En inte oviktig 
tanke att påminna sig, då vi kände oss varmt välkomnade. 
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Damer i vackra dräkter 

 
Full fart i Talgoxen 

Integrationen, kvällens honnörsord, nämndes både nu och då från scenen. Även så i sång 
av en svenska som framförde vemodiga arabiska sånger med en underbart klar röst.  

På utställningsskärmarna över före-
ningens historia, kunde vi läsa att man 
ordnar kurser för nyanlända i hur det 
svenska samhället fungerar – en av 
nycklarna till integration.  

Men denna afton handlade det om 
kulturellt utbyte i dansens tecken. Att 
vår medverkan var mycket uppskattad 
förstod vi av ordförandens varma 
tacktal, då hon överlämnade en praktfull 
plakett i blått sammetsfodral till 
Kenneth (och Gillet). Vi var flera som 
förstulet torkade bort en tår.  

 
Kenneth glad mottagare av plakett 

Det mångåriga samarbetet mellan våra föreningar har fått ytterligare en stark länk. 

              Text och bild Marianne Österlind 
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Tack 

för blommorna jag fått 
under min rehabilitering 

efter operationen av axeln. 
Britt 

 

Dräkt och Slöjd      
  
Slöjdkvällarna under våren 2008 kommer att vara till för dräktslöjd och tillverkning 
av lotterivinster. 

Du kanske behöver laga eller sy något nytt plagg till din dräkt. 
Vi kan hjälpa till med lättare instruktioner. 

Detta gäller tisdagarna 5 februari, 4 mars, 8 april och 20 maj, 
klockan 19-21 i lokalen. 
         
Alla är hjärtligt välkomna         Dräkt och slöjdsektionen. 
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Under hela marknaden:
Ponnyridning
Träffa Tomtemor och Tomtefar
”Två Strån” underhåller från scen
Lotterier och försäljning från
massor av marknadsstånd
Program:
10:00 Marknaden öppnas
11:00 Dans kring granen
12:00 Traditionellt Luciatåg
14:00 Dans kring granen
15:00 Marknaden avslutas
Med godispåsar till all barn
som deltar i dansen

Arrangörer
Spånga Företagarförening &

Spånga Folkdansgille
 

 
 
Läst i Lokalbladet Västerort 
 

Har du någonsin lämnat ett danspass och varit arg eller ledsen? 
Nä, säger Malin, det går inte att dansa och vara sur. 
Varför dansa? 
Människor har dansat i tusentals år. Idag är dansen hetare än någonsin och allt fler tar 
kurser. Alla, oavsett ålder och kön, kan hitta något som passar. När du dansar tränar du 
kondition, koordination, kroppskontroll och rytm. Dessutom frigör du endorfiner och rör 
dig till musik, som gör dig glad. 
Så sant som det är sagt. Därför anteckna i din almanacka 

Måndag  14 januari Start för folkdans 
Onsdag  16 januari Start för gammeldans/gilledans 



Sid 9    Lingonris från Sörmland 
Årets lingonris kommer från skogarna vid Anna-Greta och Kalles 

domäner i närheten av Åkers Styckebruk. En smal skogsväg ledde in till 
det friska riset, som doldes under ett mycket lätt snötäcke, som kommit 
tidigare i veckan.  

Vi var 11 entusiaster från Gillet, som stuvat in oss i 3 
bilar och tagit sikte på ”röda ladan” strax före Berga. 
Det var fortfarande dimma över fälten denna 
lördagsmorgon den 17:e november när vi startade fär-
den, men vid målet hade 
en blek sol nöjet att titta 
fram. Det var tur, för vi 

var som vanligt i god tid och ville inte frysa. 
Snart mötte Anna-Greta och Kalle upp och Kalle tog 

täten och visade oss in på  skogsvägen, där vi snabbt kunde 
riva eller klippa riset utan att skövla för det fanns gott om 
det. Snabbt fylldes säckarna och efter någon timme tyckte 
vi att det räckte. Sedan skulle vi tillbaka ut på ”stora vägen” och Kalle körde först men 

utan att vända, så vi fick en liten extra tur genom den 
sörmländska skogen. 

Efter en kort biltur med utsikt över milsvida åkrar kom 
vi fram till familjen Dahls hus. Man hoppas få komma 
hit en annan årstid också för det första man lägger märke 
till är poolen. Vi värmer dock upp med glögg i husets 
varma, mysiga kök. Under tiden eldar Kalle på kok-
vagnen från 
militären för nu 

ska det bli mat till hela kompaniet Pytt-i-panna 
med stekta ägg smakar underbart och vi får äta 
så mycket vi vill (till och med Erik blir mätt). Vi 
sitter i oktagonala lusthuset och äter och det är 
trångt, vindstilla och mysigt. Inomhus fast 
utomhus! Det känns lite kylslaget när sista 
tuggorna är nersvalda, så vi återvänder till varma 
köket och dricker kaffe och äter god kaka och 

rån till. 
Apelsiner smakar också mums.  

Nu har himlen färgats gulröd av den snabbt 
sjunkande lågt stående solen och det är dags att 
vända hemåt med det bland oss uppdelade säckarna 
med skogens ris, som väntar på att bli kransar till 
vår julmarknadsförsäljning. 

TACK ANNA-GRETA & KALLE!         Angela  
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Julmarknad 2007-11-25 
SFG julmarknad hölls traditionellt på Spånga Folkets Hus. 

 
Ett gjädjehopp 

Dörrarna till årets julmarknad slogs 
upp och julmarknadsbesökare fyllde 
våra lokaler, loppmarknaden tilldrog 
sig sedvanligt intresse, och det gick 
att göra verkliga fynd. 

Långdans och ringlekar gjordes för 
barnen, och gillet visade upp en jul-
dansuppvisning. 

Två strån spelade så att det spratt i 
benen på små och stora.    

Intresset för det välfyllda handar-
betsbordet var stort, flickorna i 
brödförsäljningen var flitigt besökta 
och sålde mycket bröd. Själv pas-
sade jag på att fynda böcker i bok-
lådan. Lotteriförsäljningen gick bra 
och kaffeservering hade det snärjigt.  

Roligt att åldrarna på besökande 
varierade så kraftigt – man var 
alltifrån några månader gammal upp 
till modiga 90 år. 

Årets julmarknad avslutades med allmän dans. Besökare prövade dansgolvet i en 
härlig hambo, gulligt var att se små barnbarn till folkdansare pröva på valsens 
invecklade turer. 

 
Irène förevisar alla mjuka jultomtar och djur 

Marianne K, Eva, Eina och undertecknad 
(syns ej) sjunger till danslekarna framför 
Alf i ”Två strån”  

Foto Astrid O                               Inger W 
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Kassörens decemberrapport. 
 
År 2007 lider snart mot sitt slut och det är snart dags att lägga ytterligare ett år 
till handlingarna. 
 
Vår ekonomi är god tack vare våra dansuppvisningar, lekledningar, 
midsommar, vår julmarknad och Spånga torg. 
 
Den stora händelsen i år var resan till Italien. Detta medför att vår 
omsättning är större än normalt. Intäkter och kostnader var stort sett lika 
stora. Till intäkterna för resan bidrog Gillet med 1 000 kr/medlem och 
musiker som en ”återbäring” för lekledningar, dansuppvisningar, 
marknader m.m. 
 
Vi betalar f. n. en årshyra för vår lokal på c:a 42 000 kr och senare i höst 
blir det omförhandling av vårat hyresavtal. 
 
Styrelsens förslag var oförändrad medlemsavgift, 450 kr. På medlemsmötet 
den 11 november röstade medlemmarna för en höjning av medlemsavgiften 
med 50 kr. Orsaken är att vi därmed skulle minska vårt budgetunderskott 
nästa år. 
 
Medlemsavgiften för år 2008 blir därför 500 kr/medlem. 
Inbetalningskort bifogas detta nummer av Lubba Runt. 
 
Medlemsavgiften ska, enligt stadgarna, vara betald till 
den 31 januari 2008. 
 
Om det är någon som tyvärr inte kan fortsätta som medlem i Gillet, så vore 
det trevligt med ett vykort om detta, eller E-post till ”ove.berka@tele2.se”. Vi 
slipper i så fall att skicka ut påminnelser. 
 
Detta är min sista ”Kassörens Rapport” och jag får tacka för min tid. 
 
 En Trevlig Helg och ett Gott Nytt År önskar 
 
  Kassören Ove B. 
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Peru runt 
Vi har varit med om en fantastisk resa med det bästa Peru har att erbjuda och upp-
levde flera av Perus intressanta kulturer. Vi besökte Inkaindianernas huvudstad 
Cousco och mytomspunna Machu Picchu. Vi åkte båt på Titicacasjön och till Bal-
lestasöarna, besökte Colca Canyon med sina majestätiska kondorer samt den vita 
staden Arequippa. 

En av kvällarna var vi på en restaurang och såg Peruansk folkdans. 

Byte av dräkt till varje dans. 

 
Hälsningar Irene o Ove 
 

Eftersnack! 
Nu har vi inte så mycket kvar av detta år, men säga vad man vill, så har det varit ett 
mycket givande år. Vi har haft många uppvisningar, varit ute och rest och pengar har vi 
fått in i kassan. 
Det vi har kvar är vår egen julmarknad och Spånga torg.  
 
Med detta vill jag önska alla  
en riktigt God Jul o Gott Nytt År. 
 
Ove 



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: http://spangafolkdansgille.se

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 ml.klintholm@gmail.com
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




