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Ljusklädda bågar i Bågdansen 

 

Kom kära juletid 
Full av fröjd och id 

Årets julmarknad är nummer 38 i ordningen. När vårt gille bara var tre år, alltså 
1979, började vi sälja hantverk och hemslöjd i vår danslokal en trappa ner på 
Spångafolkan. Vi kallade det för Julbasar. Nu heter det inte basar längre utan 
marknad. Ett tecken i tiden! 

Under en lång tid kunde vi hävda att vi har årets första julmarknad. Så är det 
tyvärr inte längre. Konkurrensen har hårdnat. I år var det minst tre andra 
julmarknader den 26 november. Därför är det så viktigt att vi behåller vår särart. 
Hemslöjd har alltid varit en viktig del av vår verksamhet och det är framför allt på 
julmarknaden, som vi får tillfälle att visa vad vi kan och gör. Till hemslöjd eller 
åtminstone hantverk, kan vi också räkna in hembakat bröd och dörrkransar, som 
alltid är pålitliga dragplåster. Loppis har vi haft flera år och det lockar alltid några 
nyfikna, men även där har konkurrensen skärpts. Nu finns det stora och små 
Loppis året runt. 

Årets Julmarknad var bra, men för att den skall klara konkurrensen i framtiden 
krävs det förnyelse, det är vi alla överens om. Det måste göras så att det stärker 
vår särart och det kräver ideellt och idogt arbete. Ett bra exempel på en förnyelse, 
som samtidigt stärker vår profil, är folkdansarnas julprogram. Årets program var 
en höjdpunkt, som till och med fick livliga barn att sitta andäktigt tysta. 

God Jul och Gott Nytt År ! 
Marianne, Torsten, Inger, Siw och Erling 
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May Revals med engelska vännerna i 
Miscellany 20 maj 2017 

Vi blev inbjudna redan vid jultid av våra vänner Hilary och Peter i Miscellany om vi 
inte ville komma till en fest med den andra dansföreningen de är med i, nämligen 
Herts Early Dance group, som sysslar med historiska danser från 1400 - 1600-
talen. Och det tyckte vi lät spännande. Flera från Miscellany är även med i denna 
grupp. Festen ägde rum i deras övningslokal i en kyrka i S:t Albans. 

Festen hade Tudortema och man skulle alltså klä sig i något från den tiden, som 
sträcker sig från 1485 med Henrik VII till Elisabet I:s död 1603. Och oj, vilka 
kreationer somliga bar. Kändes som de kom direkt från balsalen. Men det fanns 
även fattigt folk på den tiden, som hade arbetarliknande kläder. Och Erik och jag, 
som var ett århundrade längre fram i tiden. Men Hilary tyckte att det var mycket 
bättre än att vi var civila. 

 

Den här festen är en hyllning till allt positivt som 
månaden maj gör med naturen och oss män-
niskor, som får uppleva det. En majstång är rest 
mitt i rummet och festen börjar med en fanfar, så 
att alla deltagare med blommor i händerna 
börjar dansa en sorts långdans, som heter 
Farandole fram till stången och fästa sina blom-
mor. Sedan sjunger tre personer den speciella 
majsången.  

Man har också en "avgående" majdrottning 
och en ny ska väljas och krönas. Hennes krö-
ningsstol görs i ordning av Peter. Green Man har 
också kommit in och han känns igen som Adrian, 
den store, färgstarke mannen med lika stort vitt 
helskägg, som vi lärde känna när vi besökte 
Miscellany. Han kunde inte komma till Stock-
holm på grund av en fotoperation, men den var 
avklarad nu och han dansade lite, nu åtskilliga 
kilo lättare dessutom. 

Green Mans ansikte och kropp är täckt med gröna löv och här och var är blommor 
instuckna. Han symboliserar naturens återfödelse varje år. Gillet fick en träsnidad 
Green Man som gåva när Miscellany besökte oss. Det är mycket vanligt med 
snidade ansikten av Green Man i kyrkor. När den nya majdrottningen är vald 
utbringar hon en välkomstskål och Green Man inbjuder till dans. 
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Vi hade fått lite steggenomgång av Hilary och Peter för att kunna hänga med i 
danserna. Dessutom ropades turerna ut av Anne Daye, så den första timmen när 8 
danser avverkades i raskt tempo gick riktigt bra. Många danser påminner om det 
vi dansar, men turerna är många. Sedan blev vi underhållna av The Jiggaloes, som 
är dansgruppens teaterapor. De framförde under mycket skratt och skrän en 
burlesk historia om otrohet och dryckenskap. En halvtimmes dans följde och sedan 
var det dags för The Feast. Långbord dukades snabbt och kökspersonalen hade 
verkligen fått fram delikata rätter från Elisabet I:s tid. Vi åt på trätallrikar och 
drack ur sejdlar. Som avslutning serverades en banquet, som inte var vad jag 
trodde utan ett bord fullt med sötsaker. 

  

Dansen fortsatte och nu började det snurra ordentligt både i huvudet och på 
dansgolvet. När majdrottningen höll sitt avslutningstal och tackade alla, kände nog 
de flesta att detta varit en lång dag och en mycket lyckad fest.  

Angela 
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Söndagsgudstjänst med folkdans 
Spånga kyrka 29 oktober 2017 

Det har blivit tjugonde söndagen efter trefaldighet och dags för Gillets medverkan i 
det, som jag tror engagerar många människor, som vill uppleva kyrkans budskap 
och dessutom få något mer. Annars skulle inte kyrkan vara fullsatt och ståplatser 
behövas. 

Den stämningsfulla processionen till Trätakts Brudmarsch till Olle och Birgitta 
efter klockringningen, följdes av indansen, en bakmes till Polska från Löfstabruk. I 
mitt- gången fanns tre blomsterprydda bågar att dansa under för ytterligare effekt. 

   
Intåg med korset och ljusen, de blomsterprydda bågarna och dans under bågarna 

Väl framme vid altaret fortsatte vi med tre danser, Ingrids hambo och två valser, 
Fjärilen och Vinövalsen. Vinön ligger i Hjälmaren och denna lugna vals är tillägnad 
Vinöborna. 

Prästen Birgitta Lorentzon var en ny och positiv bekantskap. Inte bara för att 
hon var lagom folklig och modern utan också för hennes engagemang i oss 
dansare. Hon hade googlat på folkdans och konstaterat att folkdans är något som 
utövas i hela världen. 

I sin predikan inledde hon med att ta upp #MeToo, vilket rimmar illa med 
dagens tema Att leva tillsammans. Mycket att ta till sig. Söndagens bön lästes av 
Erik och texterna av vår Ebba och en kyrkvärd till. Efter Trosbekännelsen spelade 
Trätakt Just a closer walk with Thee. När klarinetten kom in blev det gung i 
bänkraderna. Det gick inte att sitta stilla. Spontan applåd följde förstås. 

Två danser till följde sedan. En kadrilj från England, Black nag, och en 
specialkomponerad dans av vår dansledare Malin, som vi sjöng Limu limu lima, en 
Vallvisa från Älvdalen till. Först två röster, som byggdes på med enbart damer, 
enbart herrar och så alla. 
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Efter prästens välsignelse dansade vi Ransätersvalsen och Kyrkpolskan med Lars 
Näsboms musik. Den har blivit lite av vårt signum och måste vara med. Vi 
avslutade denna gudstjänst med I välsignan, där Sandra börjar sjunga a capella och 
sedan fyller alla dansarna på och utför Välsignelsedansen. 

Utmarschen blev som vanligt lättsam till Säbb Johns gånglåt och många kyrko-
besökare visade sin uppskattning när de lämnade kyrkan till musiken. Vi antog 
uppmaningen att fika i prästgården efteråt, som prästen inbjöd till.  Kyrkkaffe har 
vi hört förut, fika var nytt i sammanhanget. 

  
Hambo  Limu, limu, lima 

 
Välsignelsedansen         Foto Erling 

Angela 
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Fullt i tomteverkstan 
Snart är det full snurr på Julen. När vår alltid lika alerta Julmarknadsgrupp kallade 
till pysseleftermiddag med middag den 24 oktober ställde 25 arbetsvilliga upp. 
Inte så långt från hälften av våra medlemmar! Det är det bästa beviset för att vi 
värnar om vår Julmarknad och stöttar arbetsgruppen. Virka, sy och sticka. Klippa, 
vika och klistra. Måla, rita och texta.  

 
Resultatet kommer att visa sig i marknadsstånden tillsammans med allt det som 
fixats och slöjdats under året. Det är ett rent nöje att jobba tillsammans, inte minst 
för att vi belönas med hembakat bröd till kaffet och en välsmakande buffé som 
avslutning. Stort tack till arrangörerna! 

Full fart i julbageriet 

 
Vid köksbänken arbetade 
Solveig efter ett gammalt 
recept, som hon ärvt från 
moster Ester, född 1898. Det 
blev plåt efter plåt med 
möra, vackra spritskransar. 

Vi träffades hemma i Anna-Greta och Kalles kök 
klockan ett en tisdag två veckor före julmarknaden. Vi 
var åtta som skulle baka och vi hade fyra degar till 
mandelmusslor, en deg till mazariner och en deg till 
spritskransar. 

Vi hade påsar med oss med våra gamla plåtformar.  
Dom var inte nya. Dom hade varit med förr. Länge. 
Dom kom från mormor, farmor, moster Anna eller 
loppis. Formarna var raka eller veckade. Runda, ovala, 
fyrkantiga och trekantiga. 

Vi som bakade har också varit med ett tag. Där satt 
vi åtta personer runt ett stort bord i kökslampans sken 
och tryckte deg i dom gamla formarna under småprat. 
Kan man tänka sig något trevligare?           Siw & Erling 
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Doften av nybakat bröd kunde vi känna lite varstans i Spånga med omnejd de senaste veckorna. 
Det ska ju vara hembakat på vår julmarknad och i många kök har det knådats, formats och 
gräddats för att vi ska kunna erbjuda bullar, kakor och matbröd i tillräcklig mängd. 

 

Julmarknad i Spångafolkan 
Året julmarknad begav sig den 26 november i ett typiskt novemberväder. På 
entréplanet var brödborden fulla av hembakade delikatesser. Julkransarna upp-
hängda och förvisades på ett iögonfallande sätt. Loppisborden i stora salen var 
som vanligt ett dragplåster och drog genast uppmärksamheten till sig. Servering av 
kaffe med bröd samt smörgåsar var välbesökt och cafépersonalen fick jobba. 
Många av våra trogna julmarknadsgäster kommer åter år från år och det gynnar 
oss och vår förening. Roligt också att fylla huset med besökare som slår sig ned i 
godan ro och pratar och mår bra. Att kunna sprida trivsel och gemyt är en gåva i 
sig. 

   
Brödbord i solbelysning           Leksaksloppis 

Under dagens gång sålde bröd och kakor slut och kransarna sålde slut så när som 
på en. Loppisen blev av med mycket saker och många tyckte att man gjort ett 
riktigt fynd. Mysigt att se barn och äldre komma gående med nyinköpta skatter 
av varierande slag. Trevligt och roligt att så många i föreningen jobbar med att 
få till en fungerande julmarknad. 

Inger W 
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Loppis 

   
Hemslöjd         Tre lotterier            Foto Erling 

Först efter en runda i A-salen med loppmarknad, brödförsäljning och kransar till 
ytterdörren började årets julmarknadsbesökare titta in till oss i vår lokal en trappa 
ner. Där fanns uppdukat stickade och broderade alster både att värma sig med och 
att lägga på julbordet. 

Nytt i år på hantverksbordet var Malins egentillverkade stora ägg, målade 
invändigt i silver eller guld och ljuslyktor på röda God-Jul-hjärtan. 

Caféet i vår danslokal var i stort sett fullsatt när det var dags för barnens dans 
kring granen klockan två, som Angela ledde med den äran. Det var nog lika många 
barn som tittade på, som de som föräldrarna lyckades få ut på dansgolvet. Men 
även om man inte riktigt törs vara med i ringen, så tittar man och lär sig våra 
gamla danslekar. Så kanske nästa år... 

Lotterierna såldes slut och Erling förrättade lottdragningen innan det var dags 
för vårt eget framträdande. Lokalen släcktes ned och med tända ljus i händerna 
visade vi upp en kadrilj till Nu tändas tusen juleljus, som följdes av ljusklädda 
bågar i Bågdansen. Se första sidan. Det hela avslutades med den glada Talgoxen. 
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Vals i Adventstid    Pepparkaksparaden              Filmklipp Torsten 

Från scenen spelade Trätakt glada jullåtar under hela julmarknaden. Det har sagts 
förut men tål att upprepas: Vi är alldeles otroligt tacksamma att ni vill spela med 
och för oss. Ni är bäst! Och så ses vi nästa år igen... för det har vi lovat! 

Marianne Ö 
 
 

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. 

7 6 3
6 3 5 9 2

1 4 6
7 9 4 3

4 1 8 7
3 6 7 1
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9 8 5 2 4
3 6 8

Lätt

         

3 6
4 7 8 1

7 3 6 9
1 7

7 9 2 6 4
4 8
8 3 4 2

5 6 1 8
3 9

Svår

 
 

 



MIDVINTERSTÄMMAN 2018 
Lördag 20 januari kl. 1300 - 2200 

Järfälla Gymnasium med Kulturscenen 
Mälarvägen 2, Jakobsberg 

Visstuga, durspelsjam, polskeinstruktion/dans, 
gammeldans, "buskspel" och café 

SSppåånnggaa  FFoollkkddaannssggiillllee  vviissaarr  ÅÅrrssttiiddeerrnnaass  ddaannsslleekkaarr  
Entré: Vuxna 140:-,  pensionärer 120:- 

INFO: Mona 070-492 19 59 och Britt-Lis 070-440 16 48 

 

Vad är en bal på Slottet? 
Den kan vara jättetråkig, urtråkig, dötrist  

... men helt Underbar! 

Men ... kan den slå en Årsfest med Gillet? 
Ta fram kalendern och boka in fredagen den 16/3 2018! 

Ta chansen att träffa gamla och nya vänner, äta god mat och 
Dansa ... nästan hela natten! 

Mer information kommer, men 
BOKA IN KVÄLLEN FREDAG 16 MARS 2018 

Vi ses hoppas vi i festkommittén. 
 

Värmland över dagen – Lars Lerin och Nobel 
Den 19 april 2018 har vi ordnat en resa till Värmland. Där kommer vi att göra ett 
besök på Nobelmuseet och hos Lars Lerin.  
Vi åker från Värsta Alle, Spånga kl. 07.00 och är åter i Spånga ca 20.30. 
Priset är 1325 kronor och då ingår: 
 Buss och guide 
 Entré och guidning på 

Nobelmuseet i Karlskoga 
 Lunch på Cafe Alfred Nobel 
 Entré och guidning i Sandgrund 

hos Lars Lerin 
 Kaffe och bulle i Sandgrund  

Anmälan görs till Birgitta Weiss. 070 225 16 75 (namn, adress, mobilnummer) 
Välkomna           Birgitta W och Desiree 
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Kvartalsmötet 7 november 2017 
27 medlemmar infann sig när det var dags för 
höstens kvartalsmöte. Erik höll i ordförandeklubban 
och Margareta W skrev. 

Den preliminära budgeten för 2018 presenterades 
och diskuterades. Den liknar 2017 års budget och är 
underfinansierad med 16 500 kr. 

Medlemsavgiften, 600 kr, för år 2018 blir 
oförändrad. 

Några axplock från höstens aktiviteter: 

 Arbetet i de olika sektionerna löper enligt 
plan. 

 Nya engångsmoppar för att torka dansgolvet fungerar bra. 
 Det sedvanliga uppträdandet i Spånga kyrka ägde rum den 29 oktober och 

var mycket uppskattat. Nu tränar vi till Midvinterstämman med tema 
”Årstiderna”. 

 Förberedelserna för julmarknaden pågår för fullt. 

Vårprogrammet fastställdes. 

 Midvinterstämma i Jakobsberg 20 januari 
 Funktionärsfest 10 februari 
 Boka 18 mars för årsfesten 
 Resesektionen planerar en resa till Karlstad den 19 april 

Vi diskuterade onsdagsdanserna. Ska vi fortsätta som tidigare när det kommer så 
få personer? En arbetsgrupp bestående av Erling (sammankallande), Rune och 
Björn ska fundera vidare och komma med några förslag före årsmötet. 

Ny kassör 2018: Hittills har vi ingen ny kandidat efter Margareta K som haft 
uppdraget i 10 år. Om någon är intresserad kontakta Anna-Greta (i 
valberedningen) eller styrelsen. Margareta K kommer att hjälpa till det första året. 

Kommande aktiviteter: 

 Julmarknad Spånga torg 9 december. Vi deltar med tomtar (3-4 par). 
 Det har kommit inbjudan till Nordlek i Falun i mitten av juli 2018. 
 Vi har fått inbjudan från England om att delta i en dansfestival i St Albans 

16-17 juni 2018. Tanken är att English Miscellany besöker oss i samband 
med Folkdansringens 100-årsjubileum 2019. 

Margareta W 
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Jättetack 
till alla som bidrog till julmarknaden. Bra jobbat! 

Eva och Anna-Greta 
 

Kassörens rapport 
Nu är året nästan slut, vart tog det vägen, men vi har hunnit 
med mycket. 

Ett litet ord så här i slutet av året. Vi har jobbat bra och vi går 
runt även i år, så pass bra att vi inte höjer årsavgiften utan har 
kvar våra 600 kronor. Räkning kommer på nyåret.  

God Jul och Gott Nytt År önskar                   Margareta / kassör 

Eftersnack 

Mark Twain lär ha sagt: "Uppskjut inte till morgondagen det du 
kan göra i övermorgon". Själv kan jag bara säga att när över-
morgon väl infinner sig är det mer transpiration än inspiration, 
som gäller för ”eftersnack”. Tänk att det ska behövas tidspress 
bara för att åstadkomma de mest basala saker. Inte bara tids-
press, vi pensionärer verkar behöva någon som håller i vår pla-
nering också. Jag upplever alltmer frekvent att dubbelbok-
ningarna blivit legio i min tillvaro. Att det skall vara så svårt att 
hålla isär skilda intressen. Året har varit ett ständigt överväg-
ande om hur prioriteringar skall göras, styrelsemöte mot kvartalsmöte, årsmöte 
mot årsmöte, inplanerade resor mot styrelse- kvartalsmöten, etc. Listan kan göras 
lång. Lyckligtvis finns det kompetenta resurser som har kunnat rycka in och ta 
över de roller jag måste nedprioritera. Hoppas detta kan fortsätta även om jag 
skall göra allt för att försöka undvika dubbelbokningar under året som kommer. 

Nog ordat om dubbla roller. I söndags hade vi julmarknad och nu är det dags att 
inrikta oss på Midvinterstämman i mitten av januari. Men vi har inte lång tid på 
oss, så i januari blir det dubbla träningspass per vecka, tills stämman går av 
stapeln den 20:e. Vi får försöka att undvika i övermorgon. En stilla undran bara, 
var hittar vi tid för de traditionella julgransplundringarna/lekledningarna? 

I senast numret av Hembygden tyckte jag mig kunna utläsa både positiva och 
negativa tongångar beträffande rekrytering och engagemang av ungdomar och 
barngrupper. Klart är att inte bara vi utan många folkdanslag, -gillen har stora 
problem med medlemsrekrytering och föryngring. Har någon idéer om hur den 
gordiska knuten skall lösas? Vi blir allt färre som orkar engagera oss i åtagande vid 
sidan av danskvällar och träning på onsdagar och måndagar. Men roligt har vi i alla 
fall. Putsa skorna!                  Bertil 

 

Lite kom ihåg 
December 
  4 19.00 Måndag Avslutning Folkdans 
  6 19.30 Onsdag Avslutning Gilledans 
  9  Lördag Spånga Torg 
Januari 
  8 19.00 Måndag Start för folkdansen = 
   Träning Midvinterstämman 
  9 19.00 Tisdag Träning Midvinterstämman 
13 13.00 Lördag Lekledning Vällingby  
14 15.00 Söndag Lekledning Lidingö ?? 
15 19.00 Måndag Träning Midvinterstämman 
16 19.00 Tisdag Träning Midvinterstämman 
17 19.30 Onsdag Start för gilledansen 
20  Lördag Midvinterstämma, Kallhäll 
Februari 
10 Lördag Funktionärsfest 
20 19.00 Tisdag Årsmöte 
26 19.00 Måndag Manusdag Lubba Runt 
   nr 1 2018 
Mars 
12 19.00 Måndag Utgivning Lubba Runt  
   nr 1 2018 
16 19.00 Fredag Årsfest 
April 
19  Torsdag Resa till Lars Lerin o Nobel 
24 19.00 Tisdag Kvartalsmöte 
25 19.30 Onsdag Avslutning Gilledans 
30 19.00 Måndag Manusdag Lubba Runt 
   nr 2 2018 
Maj 
  7 19.00 Måndag Utgivning Lubba Runt  
   nr 2 2018 
  7 19.00 Måndag Avslutning Folkdans 
Juni 
11 18.30 Måndag Samordning midsommar 
11, 12, 13 Må-Ti-On Träning Midsommar 
16, 17, 18 Lö-Sö-Må Dansresa St. Albans 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spånga Folkdansgille 
har 2017 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@spangafolkdansgille.se 
Suppleant Berit Lindh 070 542 94 55 berit_l@spangafolkdansgille.se 
Suppleant Margareta Warholm 760 07 61 margareta_w@spangafolkdansgille.se 
 
 

Sammankallande 
 
Dans och musik Marianne Österlind 37 20 23 marianne_o@spangafolkdansgille.se 
Gilledans Rune Forsberg 37 21 39 rune_f@spangafolkdansgille.se 
Dräkt  Gunnel Petersson  760 39 55  gunnel_p@spangafolkdansgille.se 
Julmarknadsgruppen Eva Askberger 073 816 37 35 eva_a@spangafolkdansgille.se 
Festkommittén Len-Marie Bostam 070 512 18 37 lenmarie_b@spangafolkdansgille.se 
Lubba Runt Erling Magnusson  760 41 95 erling_m@spangafolkdansgille.se 
Lokalkommittén Carl-Olov Dahl 38 81 49 calle_d@spangafolkdansgille.se 
PR-sektionen Erik Enfors 761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se 
Webmaster Erik Enfors 761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se 
 
 


