Nytt år, nya tag

http://spangafolkdansgille.se

Över hälften av våra medlemmar ställde upp på årsmötet, en anslutning som visar
att vi värnar om vår förening i dessa tider, när många folkdansgillen kämpar mot
hotet om nedläggning. Vår valberedning med Inger Westlund, Siv Vidén och Eina
Olofsson har gjort en lyckad kämpainsats och resultatet kan du se på sidorna 10
och 11. Det vanligaste ordet i sådana dokument brukar vara omval växelvis med
kvarstår. Så är det också i år när det gäller funktionärerna och det är vi alla glada
för, men i styrelsen blir det stora förändringar
Bertil, vår ordförande sedan 2010, och dessförinnan tre år som vice
ordförande, hade undanbett sig omval. Bertil har varit en aktiv och engagerad
dansare och ledare och en av de bärande i folkdanslaget. Lyckligtvis kommer Bertil
att fortsätta som aktiv dansare och därtill ta på sig den viktiga uppgiften som
sammankallande i valberedningen. Ny ordförande blir Erik Enfors och vi önskar
honom lycka till!
Marianne Ö tackar också för sig. Hon har betytt mycket för dansen. Sedan 2011
har hon varit sammankallande i danssektionen och en aktiv kreatör för många av
folkdansens föreställningar. I denna tidning har hon skrivit många och underhållande texter, vilket vi hoppas hon vill fortsätta med. Hon efterträds som sammankallande av vår dansledare Malin Lennartsson.
Sedan har vi två som varit med ända sedan 2008. Angela som sekreterare och
Margareta K som kassör. Angela fortsätter i styrelsen men överlåter uppdraget
som sekreterare till Margareta Warholm, som har varit suppleant. Margareta K
lämnade kassörsjobbet för ett år sedan och överlät bokföringen till Elisabeth
Gafvelholm. Nu har Elisabeth blivit ny medlem och blir vår nya kassör. Stort tack
till Angela och Margareta K för fina, mångåriga insatser och välkommen Elisabeth
som medlem.
En ljusnande framtid är vår tycker
Torsten, Inger, Siw och Erling
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Lösning på Juldoku
Vinnarna i Juldoku-tävlingen är utsedda. De tre först öppnade, rätta lösningarna
hade skickats in av Angela Enfors, Kenneth Olofsson och Carl Warholm.

Ännu har du möjlighet att komma med på

resan till Utö

Den 8 maj 2019 går resan till Utö. Många har redan anmält sig, men det finns
plats för fler! Utö är ett av Stockholms skärgårds mest besökt resmål. Den har
en historia som omfattar allt från svartsotiga gruvdrängar, krig och kanoner
till societetsdanser. Här lockar charmiga Utö Värdshus (där vi kommer att äta
vår middag) och en spännande historia och storslagen natur.
Vi räknar med att åka från Värsta Alle, Spånga kl. 09.45 och vara
tillbaka igen ca 17.
Priset är 1075 kronor och då ingår:
 Buss, båt och guide
 Lunch på Utö värdshus
 Fika på båten.
Anmälan görs till Birgitta Weiss. 070- 225 16 75 (namn, adress, mobilnummer). Sista betalningsdag den 30 april till Gillets plusgiro 3 88 52-0
Välkomna
Birgitta W och Desiree

Julgransplundring i S:t Thomaskyrkan 12/1
Vi från Gillet som var leksugna samlades i kyrkans samlingssal för lite information,
innan vi tillsammans gick ner i kyrkan. Där hade redan många av deltagarna samlats för en andakt, som inleder julgransplundringen. Barnen sitter på golvet nära
altarringen och det är Pippi Långstrump och prästen som pratar, sjunger och
berättar med och för barnen.
Det blev en något ojämn fördelning när besökarna delades upp i två grupper,
men första gruppen tågade efter vår musiker Tom Parnell, som spelade "vi gå över
daggstänkta berg" hela vägen till samlingssalen. När ringarna formades till "nu är
det jul igen" visade det sig att det kunde varit fler som dansade. Som konferencier
vill man ju att ljudet ska nå fram, men det kändes inte så när Marina och Angela
sjöng eller pratade till låtarna. En ljudtekniker saknades. Men golven blev skurade
och kläderna tvättade i alla fall. När andra omgången kom efter att ha fikat och
blivit ansiktsmålade i några fall, blev det mera lust och glädje runt granen och
betydligt fler dansare. Någon i publiken påpekade att en av oss, som visade
lekarnas tillhörande rörelser borde stått i mitten. Och just här hade det nog gått
med tanke på salens storlek. Båda grupperna återförenades och en gemensam
karusell och raket blev slutklämmen på dansen kring granen. Många var överens
om att det var mer fart andra omgången.
Tomten gjorde entré, men utan nissar som hjälpredor i år, så det krävdes
disciplin att köa för sin påse. Även allergikerbarn hade man tänkt på, och de fick en
alldeles egen påse.
Vi i Gillet blev inte heller lottlösa eftersom vi förutom kaffe med dopp också fick
var sin påse och ett stort tack från prästen.
Angela

Julgransplundring i Breviks kyrka 13 januari
2019, Lidingö

Det var lite osäkert om vi skulle få komma till Lidingö, men till slut kom det
positiva beskedet.
Tiden hade ändrats till klockan 17, så det var ingen inledande gudstjänst i år.
Det berodde på att den ordinarie 11-gudstjänsten hade haft besök av biskop Eva
Brunne, som högtidligen mottagit församlingens nye kyrkoherde, Magnus Östling.
Men julgransplundring skulle det bli fast lite senare. I församlingssalen var
uppdukat korv med bröd och kaffe med gott bröd samt frukt och när tillströmningen av barn var ganska klen när vi skulle börjat, beslöt prästen Emmeli
Karlsson Lundmark att vi fikar först.
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Det droppade in fler barn så småningom och när Trätakt spelade upp till
långdans ledde Bertil barn och vuxna en sväng in i kyrkan och tillbaka till granen.
När Anders Perssons stuga till slut besjungits klart hade två ringar bildats. Det var
inte jättemycket plats där granen placerats, eftersom ett bord med fika var i vägen.
Men det kändes lagom till det antal som deltog.
Trätakt presenterades och jag pratade och sjöng medan sju från oss i Gillet
visade turerna i ringarna. När sista raketen smällt av över Halvkakssundet återstod
bara att kasta ut den barrfria granen till tonerna av Nu är glada julen slut.
För barnen fanns fiskdamm och de som kommit sent kunde fika och vi i Gillet
tog också påtår innan det var dags för hemfärd.
Angela

Missa inte samordningsmötet om midsommar!

Knappt har vi avslutat allt som rör julmarknaden så är det dags att börja
planera för midsommartombolan! Besked om dag för möte kommer på
hemsidan/kalendern. Preliminärt datum är 10 juni.
Vi behöver 150 vinster. Om du har lust att bidra med hemslöjdsalster så är det
väldigt välkommet. Vi tar också gärna emot nya köpta föremål om du har något
över hemma som du tror du kan avvara.
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Festligt för funktionärer
Vi känner oss hedrade. På samma etablissemang firade Musse Pigg sin 90-årsdag,
stålmannen sin 80-årsdag. Vi hade naturligtvis hört talas om det och många gånger
sagt att dit måste vi gå. Men tiden har gått och vi har gått åt annat håll än till Bålsta.
Där ligger Lasse Åbergs Museum, som är en berömd samlingsplats för seriefigurer.
Nu äntligen var det vår tur, som funktionärer i gillet, att få beblanda oss med hela
skaran. Där fick vi träffa världens äldsta seriefigur ”Den gula killen”, som föddes i
tidningen New York World 1896 och ökade tidningens upplaga från 250 000 ex till
600 000 ex. Vi fick träffa Musse Pigg, som blev filmhjälte redan 1928 och seriehjälte två år senare Vi fick återuppleva vår ungdoms seriehjältar: Tarzan (djungelns son), Blixt Gordon (rymdfararen), Dick Tracy (kriminalaren), Stålmannen
(utomjordingen från Krypton som blev världens starkaste man), Läderlappen. Alla
föddes på 30-talet och slog igenom efter andra världskrigets slut. De ingår i det
som anses vara världens främsta antika Disneysamling. Vilken prestation av Lasse
Åberg! Där finns givetvis Kalle Anka i alla stadier, han som övertagit huvudrollen
från Musse Pigg. Kalle heter på engelska Donald Duck och vår kunnige guide berättade att man nu begärt hos de amerikanska myndigheterna att få byta förnamn.
Gissa varför!
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Protokoll fört vid årsmöte med Spånga Folkdansgille
Tisdagen den 19 februari 2019 i Spånga Folkan
Närvarande: 33 medlemmar – se bilagd
närvarolista.
1. Årsmötets öppnande
Gillets ordförande Bertil Österlind hälsade alla
välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
2. Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.
En ovanlig variant av Långbens huvud

3. Val av mötesordförande, mötessekreterare
och protokolljusterare
Till mötesordförande valdes Erling Magnusson och till mötessekreterare valdes
Margareta Warholm. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Kristina
Petersson och Anna-Greta Dahl.
4. Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna
Mötet förklarade att kallelsen skett enligt stadgarna.
5. Styrelsens berättelse
Styrelsens årsberättelse för år 2019 gicks igenom översiktligt och kommenterades
vid behov. Under punkt 2, Styrelse, ändras ”kassör” till ”bokförare”. Årsberättelsen
måste vara underskriven för att vara giltig.

"Två små fåglar på en gren …", tja, dom
satt uppe under takåsarna i Lasse Åbergs
Museum
Foto: Erling
Malin provar Stig-Helmers golfinlärningsmaskin

Detta är bara ett litet, litet axplock av allt som finns att uppleva på Åbergs museum.
Men ett gott råd är att du tar en dag på dig och stärker sinnet under dagen med en
god lunch. Det ingick i vårt program och fläskfilé med potatisgratäng, kaffe och
kaka kan vi rekommendera.
Heder åt styrelsen för att vi fick en så rolig dag och ett speciellt tack till Angela
och Berith som organiserat allt så väl.
För gillets funktionärer
Siw & Erling.

Den ekonomiska redovisningen visade på ett underskott på ca 51 000 kr, vilket ska
jämföras med det planerade underskottet på 12 000. Årsfesten blev dyrare än
beräknat (ca 10 000 kr). Julmarknaden och midsommar gav betydligt mindre
intäkter än beräknat (nästan en halvering). Vi hade kostnader för ett besök av
dansare från Jamestown i USA som inte fanns med i budgeten. Vidare blev resan till
Värmland en kostnad för Gillet eftersom man inte utdebiterade hela kostnaden.
Årsberättelsen, resultatrapport och balansrapport godkändes och lades till
handlingarna.
6. Revisorernas berättelse
Revisorernas skriftliga berättelse lästes upp av Björn Kjellander. Revisorerna
tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs, att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 och att årets resultat överförs i ny räkning.
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7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

b) Som revisorssuppleant för år 2019 valdes
Gunnar Sundin (omval).

I enlighet med revisorernas förslag beviljades ansvarfrihet för den avgående
styrelsen.

14. Val av funktionärer och sammankallande i
sektionerna

8. Fastställande av SFG:s budget för 2019

Funktionärer och sammankallande valdes enligt
valberedningens förslag, se bilaga.

Styrelsens förslag till budget fastställdes. Den är balanserad men osäker. T ex är
det oklart om det går att sänka hyran med 20 000 kr.
Styrelsen beviljades att under löpande budgetår få handlingsfrihet att för
oförutsedda händelser fatta beslut om åtgärder utöver budget upp till ett
kostnadstak på 50 000 kronor.

Björn Kjellander framförde att det är olämpligt
att revisorer också har andra uppgifter som
funktionär men eftersom en så stor andel av
medlemmarna är funktionärer ansåg årsmötet att
det var acceptabelt.

10. Verksamhetsplan för 2019

15. Val av valberedning för 2019

Verksamhetsplanen för 2019 föredrogs och fastställdes. Inga stora förändringar
jämfört med 2018 planeras men några smärre justeringar i den utlämnade planen
kommer att göras.

Bertil Österlind (sammankallande) och Carl Warholm valdes. De uppmanades att
försöka rekrytera ytterligare en person.

9. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet.

16. Val av ombud till Spånga Medborgarhusförening

Vi kommer att få besök från English Miscellany 25-28 juli. 22 personer kommer
och ska bo hemma hos Gillets medlemmar. Marianne Österlind håller ihop
förberedelserna. En kommitté bildades där också Angela, Ebba och Carl W ingår.
Det blir inte någon dansuppvisning eftersom Folkdansringens (distriktet) 100årsjubileum ställdes in.

Erik Enfors valdes för 2019.
17. Val av ombud till Folkdansringen/Distriktet
Erik Enfors valdes för 2019.
18. Övriga frågor

11. Behandling av motioner och styrelsens förslag

Gillets historia, som många har jobbat med i många år att dokumentera, finns nu
på vår hemsida under rubriken ”Gille”.

a) Inga motioner hade kommit in.
b) Styrelsens förslag att vi avslutar medlemskapet i Spånga fornminnes- och
hembygdsgilles antogs efter diskussion och votering.
12. Val av styrelse

Angela tackade av Bertil som varit ordförande i 10 år och också Marianne Ö för allt
hennes arbete i styrelsen och i Dans och musik. Angela, som varit sekreterare i 10
år kommer att tackas av vid ett senare tillfälle.

a) Till ordförande för 2019 valdes Erik Enfors.

19. Årsmötets avslutning

b) Övriga ledamöter: Margareta Warholm valdes till sekreterare för 2 år och
Elisabeth Gafvelholm valdes till kassör på 2 år. Christer Persson och Ebba Modén
är redan tidigare valda (2017-2018).

Erling Magnusson förklarade årsmötet avslutat.
Erling Magnusson

Margareta Warholm

Ordförande

Sekreterare

c) Angela Enfors (nyval som suppleant) och Berit Lindh (omval) valdes som
suppleanter för år 2019.

Justeras:

13. Val av revisorer

Kristina Petersson

a) Till revisorer för 2019 valdes Björn Kjellander (omval) och Lars-Erik Ljungberg
(nyval)
.

Anna-Greta Dahl
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Valberedningens förslag inför årsmötet 2019
Styrelsen
Erik Enfors
Margareta Warholm
Elisabeth Gafvelholm
Ebba Modén
Christer Persson
Berit Lindh
Angela Enfors

Förslag

Period

Lubba Runt

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Nyval
Nyval
Nyval
Kvarstår
Kvarstår
Omval
Nyval (som suppl.)

1 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Erling Magnusson S
Torsten Höglund
Siw Magnusson
Inger Westlund

Revisor
Revisor
Revisor suppl.

Omval
Nyval
Omval

1 år
1 år
1 år

Revisorer
Björn Kjellander S
Lars-Erik Ljungberg
Gunnar Sundin

Dans/musik
Torsten Höglund
Malin Lennartsson S
Birgitta Persson
Marina Wendel
Rune Forsberg
Sandra Finnemark

Onsdagsdans

Omval
Kvarstår
Kvarstår
Kvarstår
Omval
Kvarstår

1 år
1 år
1 år
1 år
2 år
1 år

Omval
Kvarstår
Kvarstår

2 år
1 år
1 år

Omval
Kvarstår
Kvarstår

2 år
1 år
1 år

Gilledanser
Rune Forsberg S
Kurt Aronsson
Sonja Aronsson

Dräkt
Gunnel Petersson S
Kristina Petersson
Margaretha Rickman
Törnqvist

Kvarstår
Kvarstår
Nyval

1 år
1 år
2 år

Kvarstår
Omval
Omval
Kvarstår

1 år
2 år
2 år
1 år

Festkommitté
Len-Marie Bostam S
Siv Vidén
Eva Askberger
Birgitta Höglund

1 år
1 år
1 år
1 år

Lars-Erik Ljungberg S
Karl-Olof Dahl
Lars Bostam
Carl Warholm
Kurt Aronsson

Kvarstår
Omval
Omval
Kvarstår
Omval

1 år
1 år
2 år
1 år
2 år

Utflykter/Resor
Desirée Lager
Birgitta Weiss S

Kvarstår
Kvarstår

1 år
1 år

Omval
Kvarstår
Omval
Kvarstår

2 år
1 år
2 år
1 år

Kvarstår
Kvarstår
Omval

1 år
1 år
1 år

Nyval
Nyval

1 år
1 år
1 år

Nyval

1 år

Nyval

1 år

Lokaler/inventarier

PR
Erik Enfors S
Angela Enfors
Christer Persson
Kurt Aronsson

Webb
Erik Enfors
Torsten Höglund
Bertil Österlind

Webmaster
Webredaktör
Webredaktör

Valberedning*
Bertil Österlind S
Carl Warholm
vakant

Folkdansringen/distriktet*

Julmarknadsgruppen
Ann-Marie Ljungberg
Anna-Greta Dahl S
Karl-Olof Dahl

Omval
Omval
Omval
Kvarstår

Erik Enfors

Spånga medborgarhusförening*
Erik Enfors
*Valdes efter förslag på årsmötet

.
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Eftersnack

Mars 2019
Mycket snack har det blivit. Innan jag la fingrarna
på tangenterna för att börja skriva, bläddrade jag
genom tidigare alster och konstaterade att det här
kommer att bli mitt 36:e eftersnack. Det kommer
även att bli det sista för nu kommer nyvalde
ordföranden Erik att få ta över eftersnackandet.
Jag önskar honom lycka till även med detta.
Det har blivit många ord om väder och
trädgårdsarbete genom åren, men jag kan
samtidigt konstatera att de gångna tio åren
inneburit väldigt många aktiviteter av skilda slag,
både vad avser resor och scenframträdanden. Det
är min förhoppning att vi kan fortsätta med det
under många kommande år. Tack i alla fall alla
som bidragit med liv och lust.

Jag antar att några av er märkt att jag nu gjort vissa andra prioriteringar under
veckorna och uteblivit några danskvällar. Det är faktiskt skönt att kunna ägna tid
åt annat än bara ”Gillet”, men förtvivla inte jag kommer att delta, om inte varje
vecka så i alla fall ganska frekvent. Midsommar, Spånga kyrka och midvinterstämma är ju höjdpunkter på året jag ser fram emot och bör vara tränad inför.
Beställningar till midsommarveckan har redan börjat droppa in.
Av distriktets 100-årsfirande verkar det bara bli en tumme så låt oss hoppas ”riks”
dito nästa år blir en höjdare. Våra vänner från Harpenden kommer och besöker oss
i juli trots det inställda firandet. Jag vet att vårt interna planeringsarbete inför
besöket är i full gång och de 22 besökarna kommer att bli väl omhändertagna.
Slutligen ett stort tack till redaktionen för Lubban, ni gör ett enormt och mycket
uppskattat jobb med varje nummer. Att dessutom kunna läsa drygt tio års utgåvor
på hemsidan är mycket uppskattat, säger en som inte sparat alla nummer och som
dessutom inte vet var de sparade finns. Och med dessa ord får jag tacka för mig.
// Bertil

Lite kom ihåg
5 april

fredag 18.00 Årsfest
(Anmälan senast 20/3)

23 april

tisdag

24 april

onsdag 19.30 Sista gilledansen

19.00 Kvartalsmöte

6 maj

måndag 19.00 Sista manusdag för
Lubba Runt nr 2/2019

6 maj

måndag 19.00 Sista folkdansen

8 maj

onsdag 19.45 Resa till Utö

27 maj

måndag 19.00 Utgivning Lubba Runt
nr 2/2019

10 juni

måndag 18.30 Midsommar, samordning (preliminärt datum)

10-11-12 juni må-ti-on 19.00 Folkdansträning inför
midsommar
Dräktsektionen erbjuder syhjälp varje måndag
kl 18 ‐19 t o m 6 maj.

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 2019 följande kontaktpersoner

Styrelse
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Erik Enfors
761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se
Margareta Warholm 795 84 08 margareta_w@spangafolkdansgille.se
Elisabeth Gafvelholm 0176-260966 elisabeth_g@spangafolkdansgille.se
Christer Persson 076-8465502 christer_p@spangafolkdansgille.se
Ebba Modén
37 20 23 ebba_m@spangafolkdans.se
Berit Lindh
070 5429455 berit_l@spangafolkdansgille.se
Angela Enfors
761 28 91 angela_e@spangafolkdansgille.se

Sammankallande

c/o Angela Enfors, Ängsullsvägen 15, 162 46 Vällingby
Danslokal:
Dansledare:

Spånga Folkan, Spångavägen 353.
Malin Lennartsson

Beställning av dansuppvisningar och lekledning:
Angela Enfors, 08 761 28 91, 0702 224 83 72 eller
angela_e@spangafolkdansgille.se.

Postgiro

38852-0

Hemsida: http://spangafolkdansgille.se

Dans och musik Malin Lennartsson 85 81 06 malin_l@spangafolkdans.se
Gilledans
Rune Forsberg
837 213 9 rune_f@spangafolkdansgille.se
Dräkt
Gunnel Petersson 760 99 55 gunnel_p@spangafolkdansgille.se
Julmarknadsgruppen Anna-Greta Dahl 0171-51604 anna_greta@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
Lars-Erik Ljungberg 89 83 23 lars-erik_l@spangafolkdansgille.se
PR-sektionen
Erik Enfors
761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se
Webmaster
Erik Enfors
761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se
Utflykter och resor Birgitta Weiss
760 65 82 birgitta_w@spangafolkdansgille.se

