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Välkommen till Lubba Runt nr 1/2006.  
Här finns bilder och minnen från årets julgransplundringar, 
julmarknaden den 10 december på Spånga torg och från vårt eget 
30 årsjubileum. 

Ove B efterlyser författarna till några jubileumsvisor. De skall ingå 
i vår Jubileumsskrift, som beräknas vara klar till hösten. 

Vi har haft årsmöte och i detta nummer finns en kort 
sammanfattning.  

En av våra äldsta medlemmar, Sven Larsson, ger några personliga 
minnen från sina första år i gillet. 

Ett stort tack Birgitta! 

Birgitta Broman har varit denna tidnings redaktör i 20 år. Hon har 
gjort en stor insats för vårt gille och avtackades vid årsmötet. 

och välkommen Inger 

Ny i LubbaRunt-gänget, och ny medlem i vårt gille 2005, är Inger 
Westlund, som börjar med att skriva om vårt 30-års-jubileum i 
detta nummer. 

Vi önskar alla en fortsatt trevlig vårtermin! 

Torsten, Inger, Siw, Erling 
 
 

Till medlemmar följer med detta nummer: 
- Protokoll från årsmötet 
- Medlemsförteckning 2006 
- Funktionärslista 
- Medlemskort i Svenska Folkdansringen (för av oss anmälda medlemmar) 
- Våra stadgar 

 

 
 

Lite kom ihåg 
Kvartalsmöte söndag 9 april 18.00 
 
Dräkt och slöjd 
Sykvällar och  tisdag 4 april 19.00 
lotterivinster tisdag 9 maj 19.00 
 
Dans och musik 
Fortsättningskursen tisdagar: 21, 28 mars   
 4 april 19.30 
Folkdans. Avslutning måndag 8 maj 19.30 
Träningshelg lörd/sönd 13-14 maj 
 
Gammel- och gillesdans, 
Avslutning onsdag 26 april 19.30 
 
Sång 
Avslutning måndag 8 maj 18.45 
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Fortsättningskurs med dansglädje och 
entusiasm 

Just nu har "Gillet" en fortsättningskurs för nybörjare. Kursen påbörjades 
i höstas och fortsätter åtta tisdagskvällar under våren. Vi repeterar 
danserna från i höstas, schottis, bytesschottis, vals, familjevals, hambo, 
polska och tango.  

Och nu under våren har vi kompletterat kursen med polka, pariserpolka, 
mazurka och Festvals till Mona.  

För oss dansledare är det så roligt och inspirerande med elever som med 
sådan entusiasm och inlevelse ger sig in i dansens virvlar. Det är extra roligt 
\jj att så många från Spånga och dess närhet deltar i kursen. En viktig 
förutsättning för att en kurs blir bra är alla glada medlemmar som deltar och 
stöttar i dansens virvlar. A v egen erfarenhet vet vi att det är viktigt för 
dansinlärningen.  

Vi ser fram emot att få fortsätta dansa med Er, kanske 
kan det bli aktuellt redan till nästa höst.  

Vänliga hälsningar och tack ska ni alla ha!  

Kenneth & Eina  
 

 

Ett stort Tack för uppvaktning på min födelsedag!  
Det blir en vacker orkidé!  
Lars o Margareta var "Gillets" representanter och överraskade 
med att komma i full sekelskifts mundering, föreställande Fin 
Dam med Chaufför!?  
Eina  
 
Vi tackar för uppvaktningen på våra födelsedagar  
Britt B och Inger K, båda födda i oktober 1935  

Marianne och Bertil Österlind i december och oktober 1945 
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Julmarknaden på Spånga Torg 
I sju år har vi nu tillsammans med Spånga Företagarförening arrangerat 
julmarknaden på Spånga torg. Alltmer av föreberedelserna har lagts på vår 
arbetsgrupp med Björn Kjellander som sammankallande och med Kalle Dahl 
och Rune Forsberg som rutinerade medarbetare. Tillräckligt många med-
lemmar ställde upp i våra tre stånd: varmkorv, hemslöjdstombola och skink-
lotteri. Björn Begner bidrog personligen genom att sälja Spångakalendern för 
vår räkning. 

Jullekar i två omgångar och en folkdansuppvisning till musik av Alf Jakobs-
son och Erik Christiansson roade den talrika publiken. Tomtemor och tomtefar 
(Ove och Irene) delade ut godis och blev mäkta populära bland barnen. Så ska 
en riktig jul inledas! 

Siw & Erling 

 

Vi behöver hjälp! 
Till vår hemslöjdstombola på midsommarafton vid Spånga kyrka behöver vi 
många nya vinster. Dräkt och Slöjd ber därför om hjälp. Du kan sticka, sy, 
brodera, virka, väva, snickra eller tillverka det du tycker om att göra. Om du 
har svårt att hitta på något, kom då till våra sykvällar och hjälp till med det vi 
håller på med. Vi träffas i lokalen tisdagar den 4 april och 9 maj kl 19.00 – 
21.00. 

Välkommen! 

 

Författare till Jubileumsvisa efterlyses 
Till vår 30-årsskrift efterlyser vi författarna till följande visa: 

20-års jubileum 
Melodi: Schottis på Valhall 
Text Opp och hoppa Cathrine 
 Yngve dra en vals 

Känner du till något om detta, så hör av dig till Birgitta W eller Ove B
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Julfest i Tensta Träff med Stockholms 
stadsmuseum. 
Den 6 december, före vårt juluppehåll, hade vi förmånen att få dansa i Tensta Träff 
med och för Stockholms stadsmuseum. Det var deras julfest som de bestämt skulle 
hållas i Tensta. De har ett projekt i Tensta med en s.k. musei-lägenhet från typiskt -70 
tal, därför tyckte de att Tensta Träff var ett bra ställe att festa i. Festen inleddes med 
mingel och origentalisk mat till musik av Två Strån dvs. Alf Jacobsson och Erik 
Kristiansen. 

Dagen till ära hade några festdeltagare iklätt sig folkdräkter och 1700-tals klänning. 
Efter maten överraskade de sina kamrater med spontan dans i sina folkdräkter. Enligt 
önskemål från festarrangören Monica Berneström fortsatte sedan festen med att 
Spånga Folkdansgille hade en stunds ”schottisinstruktion”. Därefter avslutade vi vårt 
deltagande med folkdansuppvisning. Kul för oss som fick deras förtroende att få visa 
våra danser. Många glada miner och skratt tillsammans gjorde kvällen till en mycket 
trevlig sammankomst. Stockholms stadsmuseums egen fotograf, Marianne Tråvén, 
ger oss tillstånd att publicera följande bilder från festen. 

Stort tack till Stockholms stadsmuseum, musiker och dansare. 

Eina & Kenneth 

    
Eina och Kenneth lär ut schottis     Monica Berneström i sin  
       Södra Möre dräkt 
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Stadsmuseums dansare …      … och spångadansarnas uppvisning 

 
Gemensam schottis dansbenen.  



      Julgransplundringar 
Det började med Skoga Äldrevårdscentrum fredagen den 13 januari där Marianne 
och Björn lyckades aktivera även de äldsta med lek och sång. Inte alla kunde hoppa 
upp och dansa ”Små grodorna” men man kan ju delta även om man åker runt i 
rullstol eller måste stödjas för att hålla balansen. 

 
”Hej tummen upp” på Skoga Äldrecentrum 

 
Därefter följde Råcksta Trädgårdsförenings plundring i Trappan i Vällingby med 
Kristina som lekledare och Arne och Hasse som musiker. Här var det livat värre. 
Barnen tyckte kaffepausen blev för lång så de rusade runt och jagade varandra runt 
granen.  

 
Full fart under fikapausen hos Råcksta Trädgårdsförening  
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Söndagen den 15 januari måste gillet dela upp sig i två grupper eftersom Enskede 
församling och Schenker båda hade julgransplundring den dagen. Dansen i Enskede 
leddes av Anna-Greta och Irene med flera och spelade gjorde Trätakt. Hos Schenker 
var det Gunnel och Birgitta H som dansade innanför ringarna och visade hur man 
skulle göra - i den mån det behövdes. De flesta kunde både texten och hur man 
dansade de traditionella ringlekarna. Alf Jakobsson och Björn ”Brumme” Björlin 
spelade. 

 
Fika före dansen kring granen 

 
Trollkarlen trollbinder barnen 
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        Fin i Kenneths hatt ”Skära, skära havre” 

 
”Små grodorna” förstås 

Traditionell julgransplundring på Spånga Folkan         
En gång är ingen gång, tre gånger är en tradition. Söndagen den 21 januari och för 
tredje året i rad samlades många barnfamiljer på Spånga Folkan för att fira en 
”gammaldags” julgrans-plundring. Den arrangerades av Spånga Folkans Vän-
förening, med Marianne och Björn i spetsen, och vårt gille medverkade genom flera 
medlemmar som arbetade och med leklednng. 

Barnen fick festhattar redan vid entrén och när lekarna började, ledda av Anna-Greta 
och Irene, var humöret på toppen. Vi vuxna roade oss också med att köpa lotter och 
njuta av kaffe. 

 
Barn och föräldrar i flera ringar kring granen 

Första priset i lotterierna, en härlig fruktkorg, hade skänkts av Vi-butiken i Spånga. 
Årets överraskning var visning av tecknade barnfilmer med den nya digitala bio-
anläggningen – den första i sitt slag i Stockholm.  

   
Alla lyssnar uppmärksamt när Anna-Greta berättar om nästa dans 
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En raket på gång att avfyras 

Festen avslutades efter ett par timmar med fiskdamm där barnen fångade 
godispåsar, som Björn Begner AB hade sponsrat. En lyckad fest, som vi 
redan beslutat återkomma med, söndagen den 21 januari 2007. 

Siw och Erling 

 

 
Tomtarna Kalle och Anna-Greta hjälper godispåsfiskarna 
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Spånga Folkdansgille fyller 30 år 
 

Det firades med fest och glam på Spånga Folkets 
Hus den 2006-02-18. 

Festkommittén välkomnade sina gäster i foajén 
med festligt mousserande glas och mingel. 

Stora salen i Folkets Hus var dekorerad och pyntad 
för fest. Hasse Svedbergs orkester spelade 
ingångsmarsch till vackert dukade långbord. 
Bordsplacering orsakade en viss förvirring men till 
slut fann alla sin plats och kunde börja umgås med 

bordsgrannar. 

En läcker buffé serverades och avnjöts med god aptit. Under middagen 
underhöll gruppen Sjungrummet från Vällingby med programmet Melodi-
kryzzet, middagsgästerna kryssade och sjöng sig igenom ett trevligt sång-
program inte utan visst huvudbry.  

Ingen fest kan passera utan långa och vackra tal. Kalle var kvällens toast-
master och historieberättare, han presenterade Birgitta Wallner och Bert 
Holmqvist som var Spånga FDG första dansinstruktörer. Vi fick en återblick 
om hur Spånga FDG hade börjat sin verksamhet och vilka aktiviteter som då 
gällde. Birgitta berättade att hon hade varit drivande inom dräkt och slöjd, 
därför hade de flesta i gillet idag egen dräkt. Nuvarande aktiviteter för 
Birgitta och Bert var folkdans för rörelsehindrade barn i Vällingby FDG. De 
avslutade sitt tal med att önska gillet all lycka till i framtiden från mamma 
och pappa.  

Under kvällen framträdde ”Anna” som spelade på didgeridoo – ett svår-
spelat rörinstrument från Australiens aboriginer. 

Efter middagen röjdes bord undan och Hasse Svedbergs orkester spelade 
upp till dans. Inte visste jag att det gick att dansa med sådan svung i en bio-
lokal. Roligt att träffa på medlemmar som inte förekommer så ofta på våra 
dansövningskvällar – alla virvlade runt i modern dans, gammal och folkdans 
i en härlig blandning. Paus för kaffe med läcker tårta var stärkande för 
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dansbenen. Vi njöt av Hasse Svedbergs orkester som spelade med bravur hela 
kvällen. 

Tack Spånga FDG för en mycket trevlig jubileumskväll. 

Inger W.  

 
Maten låter sig väl smakas 

   
”Mamma och pappa”  Sven Larsson framför sin dikt 
Birgitta Wallner och Bert Holmqvist  
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Hasse Svedbergs orkester underhåller under det att fest- 

deltagarna tar plats vid borden 

 
Anna Fält spelade på sin didgeridoo 
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Kalle Dahl presenterar speciellt inbjudna som var med redan i gillets barndom … 
Från vänster: Anna-Britta Weiss, Tage Bengtar, Christina Bengtar, Anna Fält, Birgitta 
Snäll, Bengt Järrestedt, Birgitta Weiss, Anna-Greta Dahl, Sven Larsson 

 
… och festkommittén avtackas 
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Välkommen igen Sven Larsson 
En av de medlemmar, som varit med ända sedan 70-talet är Sven Larsson. 
Han var mycket aktiv dansare de första åren och som sekreterare 1978 -
1980. 1985 drabbades hans hustru Greta av en stroke och blev rullstols-
bunden. I solidaritet med henne slutade Sven med aktiviteterna inom 
gillet. Hans hustru avled i oktober 2004 och nu har Sven beslutat sig för att 
till viss del börja delta i gillets aktiviteter igen. Vi träffade honom på 
dansgolvet, där har deltar i fortsättningskursen på tisdagar.  

Vi frågade Sven vilka höjdpunkter han särskilt kommer ihåg från sina 
första aktiva år i vårt gille? 

Att ta emot fanan ur kungens hand vid Svenska Flaggans Dag på Skansen 
1979. Det var mycket festligt. Statsrådet Jan-Erik Wickström höll 
högtidstalet och Rolf Björling sjöng. 

Den första utlandsresan, som gick till ett så exotiskt och fjärran land som 
Tunisien 1979. Vi deltog i den 19.e festivalen i D´Aoussou och presen-
terades i programmet som Troupe Folklorique de Jeunes Suedois 
(Ungsdomsringen!?) 

Resan till Jämtland 1980 där vi både deltog i långloppet Haldo Hanssons 
Minne och gav en uppvisning i folkdans. Ett riktigt kraftprov. 

Hälsningstalet från Sollidenscenen på Skansen vid Ungdomsringens Dag, 
när jag också var v ordf i Stockholmsdistriktet. 

Inläggningen av dansgolvet i vår lokal i Spånga Folkan. Inte anade vi då 
att just det golvet skulle spela en så viktig roll, när det för några år sedan 
gällde att rädda Spånga Folkan från nedläggning. 

Sven har förstås många fler minnen, men de får anstå till en annan gång. 

Erling 
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Rapport från årsmötet 
39 medlemmar deltog i årsmötet söndagen den 26 
februari. Mötet leddes av Bertil Österlind, hans första 
insats som mötesordförande hos oss. Till ordförande för 
gillet omvaldes Ove Jansson. 

På nya poster 
I bifogade protokoll kan du se alla funktionärer i alla sektioner. Här är de som 
antingen fått en ny uppgift och/eller är nyvalda: 
 
Lubba Runt:  Torsten Höglund 
 Inger Westlund  
 
Resor: Sammankallande Birgitta Weiss 
 Bertil Andersson 
 Marianne Österlind 
 Bertil Österlind 
  
PR Angela Enfors 
 
Valberedningen Birgitta Weiss 
 Sonja Aronsson  
 
Ombud till  Eina Olofsson 
Svenska Folkdansringen 

 

Jubileumsskriften 
Arbetet pågår för fullt och skriften beräknas bli klar i början av höstterminen. 
Den som har bidrag att lämna ombads att göra det snarast. 
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eftersnack! 
 
Vintern har varit kall och mycket snö har vi fått. Mcn för oss folkdansare 
spelar det ingen roll, vi har ju dansen som värmer oss 
Vi har nu klarat av alla julgransplundringar. Ä ven ett årsmöte har vi klarat av. 
(se separat artikel.) Nu kör vi hårt och tränar för midsommardanserna 
 
Det blev en fortsättningskurs, som Eina och Kenneth tar hand om med hjälp 
av några dansare från gillet så att det blir jämna par. Kursen innefattar 8 
tisdagskvällar under våren. 
 
Några i gillet har anmält sig Nordlek i Göteborg vecka 30. En del av 
medlemmarna har även gått och tränat Nordleksdanser 
 
Helgen den 13-14 maj kommer vi även att ha en träningshelg på Gysinge 
Herrgård 
 
På onsdagsdansen är det fullt drag, detta beror mycket på att vi har så duktiga 
ledare som är glada och positiva 
 
Eina och Kenneth kämpar med att hitta nya danser. Tur att vi har måndagarna 
att träna på,  
(för många olika turer är det)  
 
Med detta avslutar jag med ett ordspråk 
 
En av de största gåvorna du kan ge är att lyssna 
på någon 
 
Ove 


