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Får	vi	lov!	
Tänk dig en visa som är över tre hundra år gammal. Som sjungs flera gånger om året av 
tusentals svenskar över hela landet och som får unga och gamla att hoppa och skratta. 
Gubben Noak? Bellman skrev den 1791 så den är ”bara” 225 år gammal. Helan går? 
Inget för barn och dessutom troligen inte mer än 200 år gammal. Nej, det är ingen 
dryckesvisa utan överraskande nog: Räven raskar över isen. Den kan spåras tillbaka till 
1689. Detta är väl ett tydligt bevis på hur viktiga våra ringlekar är som kulturbärare. 

När nu vårt folkdanslag arrangerade sin uppvisning på Julmarknaden med traditionella 
jullekar i förnyad tappning, kändes det som en fin kulturinsats. En av våra viktigaste 
uppgifter är ju att väcka intresse för och sprida svensk bygdekultur främst när det gäller 
dans, sång… för att nu citera direkt ur vår verksamhetsplan. Lekarna går vidare vid 
några kommande lekledningar i januari. 

Det skulle vara välgörande om Folkdansringen kunde ge ringlekarna en renässans. Dags 
igen för en rikskampanj om ringlekar? Det var länge sedan sist. Det kan vara en väg att 
öka intresset för folkdanslagen och locka barnen och deras föräldrar upp på dansgolvet. 

Från oss alla till er alla  

God Jul och Gott Nytt År   
Marianne, Torsten, Inger, Siw och Erling 
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Söndagsgudstjänst	med	folkdans 
Det är sjuttonde gången som vi har glädjen att hälsa Spånga Folkdansgille och 
spelmanslaget Trätakt välkomna. Så inledde Magnus Hellström, som var prästen för 
dagen, söndagsgudstjänsten den 23 oktober. Han har alldeles rätt. Vi har dansat och 
spelat varje år sedan 2000 och ett år t o m två gånger. Vi måste nog säga att det har 
blivit en vana – men inte slentrian. Vår danssektion hade, precis som varje år, 
komponerat ett program som till stora delar var nytt.  

   
Trätakts inledning med Barkarby Brudmarsch av Kerstin Bunse, blev en inspirerande 
start. När sedan folkdansarna gjorde entré dansande växelvis bakmes och stigvals reste 
sig hela församlingen i bänkarna, nyfiket och lite högtidligt. Och dansarna var 
imponerande många. Väl framme på höggolvet fyllde de ut hela väggen på södra sidan 
om koret och några fick dessutom ta plats vid väggen mittemot. Vid de första två 
danserna, Gustavs skål och Zickzack-schottis, fick de flesta, kanske alla delta i dansen.  

 

Sid 3 

   
Från predikstolen gav Magnus Hellström oss ny tröst eftersom dagens tema var 
frälsning. Vi fick även lära oss att ordet frälsning är ett gammalt svenskt ord för 
"befrielse". Ordet kan härledas från frihalsning, vilket betydde att en träl befriades från 
sitt halsjärn och förklarades fri. De första missionärerna i Skandinavien använde det för 
att beskriva hur Jesus befriar den kristne från slaveri under synd, lidande och död. 

Efter predikan och trosbekännelsen spelade Trätakt en mycket vacker Dalakoral. 
Sedan följde den dans, som många av oss ”erfarna” väntade på: Kyrkpolska av Lars 
Näsbom. Den har varit med många år och Spånga kyrka känns som dess rätta hem. Helt 
nya var däremot Gammgubbens schottis och Höstvalsen, den senare till musik av 
nyckelharpans nestor Erik Sahlström. 

Avslutningen blev pampig och 
fängslande: Välsignelsevalsen till 
musik av Maria Cederblad. Den 
inleddes med solosång a capella 
av Sandra och slutade med en 
mäktig kör med alla dansare och 
musiker på golvet. Att Trätakt är 
begåvade och välljudande 
musikanter det visste vi förut, 
men att det nu finns så många 
sångbegåvningar i gillet blev en 
glad överraskning.  

Till sist återstod bara utmarschen till Styfbergs gånglåt och, inte att förglömma, en 
varm, spontan applåd från den fulltaliga publiken. 
Foto Birgitta H     Siw & Erling 
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Hembakt	
I vilken butik som helst kan man stöta på ”hembakt bröd”. Bakt hemma hos vem, 
undrar man då? Men i Spånga Folkdansgille håller vi styvt på sanningen. Därför blev 
alla glada när Anna-Greta generöst inbjöd oss att samlas i hennes kök för årets julbak. 
Det blev en varm och väldoftande kväll tisdagen den 8 november. Resultatet av allas 
insatser blev små söta mandelkakor, läckra mandelmusslor och snurriga jitterbuggare. 
Anna-Greta och Kalle bjöd på kaffe som välbehövlig avkoppling. Tack för att vi fick 
vara hemma hos er. Hoppas att inte efterstädningen blev alltför betungande. 

   
       Foto: Birgitta H 

Siw & Erling 

Nytt	kransrekord	
Lingonriset hade försvunnit under tre decimeter nysnö, men dörrkransar måste ändå 
tillverkas. Så i år blev det mjuka idegranar och stickiga enrisbuskar, som fick släppa 
till sina gröna barr. Kransarna blev minst lika vackra och dessutom fler. Förra året 
försvann tjugofem kransar snabbt, så vi beslöt oss för att sätta nytt rekord. Det var ett 
stort och glatt gäng som satte fart. Resultatet denna kväll, den 15 november, blev hela 
31 stycken. Det har med åren uppstått en viss specialisering och serieproduktion. 
Några tillverkar ringar av trådgalgar. Andra klipper till små risbuketter som sedan 
överlämnas till bindarna. Sista handen, de röda banden, läggs sedan på kransarna först 
dagen före julmarknaden. I år fick kransarna en liten prishöjning till 100 kronor och 
alla såldes till sist. Men rekordet hade vi inte kunnat slå utan stärkande kaffe med 
dopp som Anna-Greta och Kalle bjöd på.  

                                            Siw & Erling 
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Förberedelser	till	julmarknaden	
Som vanligt i SFG var många personer på plats i god tid för att iordningställa till 
julmarknaden. Bord slängdes upp i flygande fläng och upplockningen till loppisen 
kunde börja. Det var leksaker, böcker, porslin, glas, bestick och mycket annat, t o m en 
självgående dammsugare.  

Gunnar och Yvonne kommer varje år och hjälper oss att prismärka vissa saker. Det 
tackar vi för. 

Våra ständiga bibliotekarier Inger, Solveig och Herbert ville ha en annan plats för 
sin bokförsäljning och det gick att ordna. 

Alla 31 dörrkransar som tillverkades i veckan fick röda fina band. 
Margareta, Gunnel och Kristina hade fullt sjå med att prismärka alla fina alster som 

var tillverkade för hantverksbordet. 
Kakor förpackades och prismärktes för att pryda och fresta våra besökare till att 

köpa struvor, rullrån, småkakor och matbröd. 
Nu var det dags för välförtjänt kaffe och smörgås, sitta och pusta ut och småprata är 

inte heller fel. 
Hoppas nu bara att allt får stå ifred. Det är fest på övervåningen och dörren in till 

våra saker går inte att låsa. Vi får hålla tummarna. 

  
Koncentration med placerings- 
tomtar, stjärnor, stickat och virkat 
 
Foton från pysselkvällen 18 oktober 
 
 
I morgon är det 
JULMARKNAD, VA KUL!!! 

Anna-Greta 
 

.  Foto: Torsten 



Sid 6 

Vår	julmarknad	2016	
Plötsligt har det gått ett år igen och dörrarna slås upp för en väntande kö på Spånga-
folkan. Den väntade anstormningen av proffsuppköparna på loppis uteblev dock. De 
tidiga besökarna kunde i stället studera loppisfynden i lugn och ro. Kaffeservering med 
standardpriset en guldpeng för allt bröd och dryck fanns både i källaren och uppe. Även 
smörgås kunde man få köpa. 

 
Eftersom förra årets bröd- och kakförsäljning 
gick som en dans och tog slut alltför snabbt, 
hade vi i år laddat med ett dignande bord. Alla 
som vill slippa eget julbak kunde förse sig. När 
det blev dags för dans runt liten gran med 
barnen var det väl fler från oss i Gillet, som var 
musikanter och elefanter än glada barn. Men 
raketen försvann genom taket... 

Vi hade tre lotteriringar med fina vinster, 
som våra duktiga hem- trä- och syslöjdare 
tillverkat. Maggan jobbar till och med när det 
blir en liten paus i hemslöjdsförsäljningen! 

 

  
Årets folkdansframträdande hade tema jullekar, som gjorts dansvänliga genom Malins 
påhittiga koreografi. Det är viktigt att jullekarna bevaras för framtiden när färre firmor 
har råd med julgransplundringar. Ett ljuståg inledde till sång av stämningsfulla 
"Adventstid", där dansarna placerade sina ljus i vår ovala ljusstake. Sedan tog 
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lekfullheten över med musikanter, små gummor, räven som raskade över Folkan och 
sockerbagaren, som bara lät de "snälla" smaka. "Pepparkaksparaden" var en ny danslek, 
som vi lärt oss. Den hade en rolig och målande men inte helt lättsjungen text. Även 
"Hej tomtegubbar" fick fart på dansbenen. Som avslutning dansade vi "Annas visa" 
med jultext, som vi sångare hoppades gick fram trots högt sopranläge. 

Evas utställning av julsaker från förr väckte många aha-upplevelser hos besökarna 
och några gav till och med bud på löpare. 

Trätakt skapade julstämning genom att spela hela tiden, som bara de kan. Vad gjorde 
det att besökarna slapp trängas i år och att allt vi förberett räckte till denna gång och 
blev över? Mindre klirr i kassan förstås, men vi gjorde så gott vi förmådde och hade 
roligt under processen. 

Varm korv med bröd smakar väldigt gott som avslutning. 
 
PS. Barnbarnen 6 och 4 år saknade "Peka och vinn" hjulet. 

Angela.  

  
Många sångare sjöng till                 pepparkaksparden,   

  
tre små gummor skulle gå till Nora     och raketen till väders 
Foto Erik 
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Tack	för	igår!!	
Tack alla ni som jobbade på julmarknaden igår. Ni var duktiga. Tack till alla som bar 
och packade upp, städade, packade undan, jobbade i kaffeserveringen, i brödförsälj-
ningen, sålde lotter, ledde jullekar, sjöng, spelade, var parkeringsvakt, tände mar-
schaller, kokade kaffe och korv och bredde mackor, kompletteringshandlade, var 
speaker och skötte lottdragning, bagare, kransbindare, kransförsäljare, bok- leksaks- och 
loppis försäljare, deltog i dansuppvisning, tillverkat och sålt träföremål och stickat och 
virkat och sytt och gjort julstjärnor och skötte ljud och annonserade och skänkt gran och 
monterat och klätt gran, ordnade med kassaskrin och tog hand om pengarna mm, mm. 

Tur att vi var många som bidrog. 

TACK 
Julmarknadsgruppen 

 

Juldoku	
Sista tävlingsdag 31 december. Svara med siffrorna i alla gula rutor. Skicka 
SMS till 0705 956780, e-post till erling_m@spangafolkdansgille.se eller 
lämna i lokalen. 
De tre först dragna, rätta lösningarna vinner två biljetter till en föreställning i 
Spångafolkan. Lösningarna finner ni i nästa nummer av Lubba Runt. 

3 7 6
8 9 7 2
6 8 4 1 3

4 1
5 8 6 2 3 1

3 5
4 6 9 7 5

7 2 6 8
3 2 4

Lätt

         

5 4 1
7 6 2
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Resa	på	Kinda	Kanal	
Den 16 juni 2017 tänkte vi ha en resa på Kinda kanal.  

Vi kommer att åka från Spånga, Värsta Alle ca 08.30. Efter ca 1 timme stannar vi på 
Blommenhof hotell i Nyköping där vi dricker kaffe och äter en smörgås. Sedan åker vi 
vidare till Linköping och Skattefors sluss där vi kliver ombord på kanalbåten M/S Kind 
för en tur genom den östgötska idyllen längs Kinda Kanal. 9 mil av lummiga stränder, 
vackra lövängar , kyrkor, fornborgar och herresäten och 15 slussar kommer vi att få 
uppleva innan vi är åter vid vår buss som tar oss hemåt. Båtresan kommer att ta ca 5 
timmar och vi kommer att äta lunch som består av varmrätt, måltidsdryck, bröd, kaffe 
och kaka under den vackra färden. Vi beräknar vara hemma ungefär 20.00.  

   

Pris: 1 225 kr. I priset ingår förmiddagskaffe med smörgås, båtresa med lunch samt 
bussresa med resevärd. 

Boka in dagen, för det blir nog en underbar resa. 

Anmälan kan göras till Birgitta, tel. 070 225 16 75 
Birgitta W, Desiree och Siv V 

 

Årets	fest	
Fram med kalendern och notera fredagen den 10 mars kl 19. Årets fest! 
Det blir underhållning, dans, god mat och glatt humör. Detta framhåller vår festkom-
mitté, som ju är både engagerad och erfaren och dessutom full av entusiasm, så vet vi 
att sån´t är sant. 

Förväntansfull 



Sid 10 

Kvartalsmötet	1	november	2016	
33 medlemmar infann sig när det var dags för höstens 
kvartalsmöte. Erling höll i ordfarandeklubban och 
Margareta W. skrev. 

Några axplock från höstens aktiviteter: 

 Det sedvanliga uppträdandet i Spånga kyrka ägde 
rum den 23 oktober. På julmarknaden blir temat 
julvisor. 

 20-25 dansare deltar i onsdagsdansen, som rullar 
på med nya danser. Fler herrar välkomnas. Rune 
har varit på ledarkurs för nybörjare. 

 Förberedelser inför julmarknaden den 20 november pågår för fullt.  
 Dräkterna sköts kontinuerligt. Ny kopiator inköpt och nya moppar på gång. 
 Det har varit en utbildning för att lära fler att lägga upp bilder på hemsidan.  

Medlemsavgiften, 600 kr, för år 2017 blir oförändrad. 

Ett förslag till budget presenterades och diskuterades; liknar 2016 års budget. Budgeten 
är underfinansierad med 19 800 kr. 

Styrelsen har sökt och fått verksamhetsbidrag från stadsdelen för att täcka underskott i 
budgeten (18 000 kr). 

Vårprogrammet fastställdes. 

 Boka 10 mars för årsfesten. 
 För bättre planering inför midsommar blir det ett planeringsmöte 2 maj.  
 Resesektionen planerar en resa till Kinda kanal 16 juni. 

Det har kommit en skrivelse från Folkdansringen om att ordna en studiecirkel om 
sociala medier. Christer undersöker om vi kan få materialet. 

Kulturella föreningen i Örebro (www.kulturella.nu) vill gärna ha ett utbyte med oss, 
fredag - söndag. Kanske i samband med Eggeby? 

Europeaden äger rum i Åbo 2017 (26-30 juli). Slagsta gille vill gärna ha sällskap. 
Intresselista sätts upp. 

Vi kommer att pröva Swish på julmarknaden. Gillet kommer att öppna ett konto. 

Julmarknad Spånga Torg 8 dec. Vi deltar med tomtar (3-4 par). 

Margareta W 
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Kassörens	rapport	
Nu har ännu ett år gått med alla mödor. Englandsbesök 
uppvisningar marknader m.m. Resultatet är ju ännu inte klart men 
vi har räknat med underskott p.g.a. besöket. Som vanligt gör alla 
medlemmar och frivilliga ett underbart jobb. Tack till Er alla. 
Vår medlemsavgift är fortsatt 600 kronor och skall vara betald 
den sista januari. 
Räkningen kommer på nyåret.  
Med en önskan om en God Jul och Ett Gott Nytt År. 

Margareta / kassör 
 
 

  
Nu har vi fått nya sedlar och mynt och dessutom det kontantlösa Swish. 

 
 
 

 
Ett jättestort Tack för 
uppvaktningen i vårt  
140-års firande!   
Eina och Kenneth 💟 
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Eftersnack 

Nu när höstterminen närmar sig sin avslutning kan vi se tillbaka på 
ett händelserikt och fullmatat år. Hur många gånger har vi inte frågat 
oss: "hur ska vi hinna bli färdigtränade till det eller det framträdan-
det?" Hur det nu har gått till, när dagen närmat sig har vi förtröstans-
fullt kunna genomföra vad vi förutsatt oss. En eloge till alla som 
genom idogt arbete sett till att våra åtaganden gått i lås. Nu när jul-
marknaden är avklarad återstår bara att agera Tomtemor och Tomte-
far vid julmarknaden på Spånga torg. Sen får vi ta en behövlig jul- 
och nyårsvila innan vårterminen rivstartar med traditionella julgrans-

plundringar. Som framgår av ledaren i detta nummer kommer vi att under våren lägga 
en tyngdpunkt i verksamheten på att utveckla de traditionella ring- och sånglekarna i 
likhet med det vi framförde vid julmarknaden. 

Med snökaoset i början av november i färskt minne är det kanske lite övermaga att 
ändå hoppas på lite lagom vitt på marken inför stundande helger så rätt stämning 
infinner sig. Låt nu inte förväntningarna växa er över huvudet utan försök stressa av så 
långt möjligt så vi ses utvilade och danslystna igen i januari. 

Efter denna epistel är det dags att runda av med att önska er alla en God Jul och ett 
Gott Nytt År.   

Bertil 
 

 
Ljusen i mörkret                   Foto: Torsten 

 

Lite kom ihåg 
December 

  5 19.00 Måndag Avslutning Folkdans 

  7 19.30 Onsdag Avslutning Gilledans 

12  Lördag Spånga Torg 

Januari 

14 13.00 Lördag Lekledning Vällingby  

15 15.00 Söndag Lekledning Lidingö 

16 19.00 Måndag Start för folkdansen 

18 19.30 Onsdag Start för gilledansen 

Februari 

21 19.00 Tisdag Årsmöte 

Mars 

  6 19.00 Måndag Manusdag Lubba Runt 
   nr 1 2017 

10 19.00 Fredag Årsfest 

20 19.00 Måndag Utgivning Lubba Runt  
   nr 1 2017 

April 

25 19.00 Tisdag Kvartalsmöte 

26 19.30 Onsdag Avslutning Gilledans 

Maj 

  2 18.30 Måndag Samordning midsommar 

  8 19.00 Måndag Avslutning Folkdans 

  8 19.00 Måndag Manusdag Lubba Runt 
   nr 2 2017 
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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 och Julmarknaden i Spånga Folkan. I samband med 
julgransplundringar 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.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Spånga Folkdansgille 
har 2016 följande kontaktpersoner 

 
Styrelse 

 
Ordförande Bertil Österlind 37 20 23 bertil_o@spangafolkdansgille.se 
Sekreterare Angela Enfors 761 28 91 angela_e@spangafolkdansgille.se 
Kassör Margareta Klintholm 36 71 57 margareta_k@spangafolkdansgille.se 
Ledamot Christer Persson 076-8465502  christer_p@spangafolkdansgille.se 
Ledamot Marianne Österlind 37 20 23 marianne_o@spangafolkdans.se 
Suppleant Berit Lindh 070 5429455  berit_l@spangafolkdansgille.se 
Suppleant Margareta Warholm 760 07 61 margareta_w@spangafolkdansgille.se 
 
 

Sammankallande 
 
Dans och musik Malin Lennartsson 885 810 6 malin_l@spangafolkdansgille.se 
Gilledans Rune Forsberg 837 213 9 rune_f@spangafolkdansgille.se 
Dräkt  Gunnel Petersson  760 99 55  gunnel_p@spangafolkdansgille.se 
Julmarknadsgruppen Eva Askberger 0171-51604 eva_a@spangafolkdansgille.se 
Festkommittén Lars-Erik Ljungberg 89 83 23 larserik_l@spangafolkdansgille.se 
Lubba Runt Erling Magnusson  760 41 95 erling_m@spangafolkdansgille.se 
Lokalkommittén Carl Warholm 760 07 61 carl_w@spangafolkdansgille.se 
PR-sektionen Erik Enfors 761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se 
Webmaster Erik Enfors 761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se 
 
 


