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16 mars söndag Stadsvandring

  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
  9-11 maj    fre-sön Resa till Östersund
 24-25 maj lör-sön Träningshelg
 31 maj lördag Eggeby Gård

   6 juni fredag Nationaldagen ?

Folkdansprogram
 18 juni onsdag 12.00 Brommagården
 18 juni onsdag 13.30 Fristad äldrevårdshem
 19 juni torsdag 13.30 Fristad äldrevårdshem
 19 juni torsdag 15.30 Skoga äldrecenter

Midsommarafton
 20 juni fredag 12.00 Kista
 20 juni fredag 13.30 Råcksta
 20 juni fredag 14.00- Spånga kyrka
 20 juni fredag 16.30 Josephinahemmet



 

Vintern var opålitlig och våren har kommit en hel månad för tidigt. Men Spånga 
Folkdansgille kan du lita på, årsmötet inträffade som vanligt i mitten av februari. Här 
nedan följer en mycket kort referat av de viktigaste frågorna.  

Styrelsen fick mötets uppdrag att fram till nästa kvartalsmöte den 13 april utreda två 
viktiga framtidsfrågor. Dels att bryta ut hemslöjdsarbetet ur Dräkt och Slöjdsektionen 
och bilda en ”Basarsektion”, dels att utreda hur vårt engagemang i Julmarknaden på 
Spånga Torg skall utformas och organiseras. 

I det här numret kan du se att vi var ovanligt flitiga under jul- och lekledningssäsongen 
och nu ser vi fram emot en intensiv sommar. Kom gärna in med bilder och texter till 
nästa nummer före den 21 april. 
En dansant och solig vår önskar redaktionen 
Torsten, Inger, Siw, Erling 

 

Rapport från årsmöte 17 februari 2008 
36 medlemmar deltog i årsmötet söndagen den 17 februari. Till 
mötesordförande valdes Erik Enfors. Ove Jansson omvaldes som 
ordförande för gillet 2008.  

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: 
Sekreterare:  Angela Enfors  
Kassör:  Margareta Klintholm  
PR:  Kurt Aronsson 
Sång:  Eina Olofsson 
Val av valberedning: Anna-Greta Dahl (sammankallande) 
  Erling Magnusson (suppleant) 
Ombud till Spånga-Tensta kulturkommitté: Birgitta Weiss 

Fototävling 
I syfte att bygga upp ett större bibliotek med användbara bilder till gillets olika 
aktiviteter utlyses en fototävling för gillets medlemmar. Tävlingen är öppen för alla 
medlemmar och bidragen skall vara inskickade senast den 31 augusti 2008. 
Information finns i lokalen och givetvis på vår hemsida, spangafolkdansgille.se. Chans 
att vinna biobiljetter för två på Spånga Folkans digitala biograf. Dina tävlingsbidrag kan 
enklast e-postas till torsten_h@spangafolkdansgille.se  
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Julmarknad på Spånga torg 
Lördagen den 8 december 

Ännu ett år, det nionde i rask följd, arrangerade Spånga Folkdansgille julmarknaden på 
Spånga torg. Under månader innan hade Björn K arbetet med planering av marknaden 

och uthyrning av försäljningsstånd. På marknadsdagen flöt orga-
nisationen smidigt mycket tack vare att Björn hade hjälp av Kalle 
och Rune, som också har gedigen rutin. Vädret var tyvärr inte 
särskilt julelikt men Alf Jakobsson och Erik Christiansen spelade 
av hjärtans lust och lyckades ändå skapa julstämning på torget. 
Försäljningen av varm korv och skinklotter gick dock avsevärt 
sämre än beräknat, torts att alla jobbade på så mycket det gick. 
Men publiken var klart mindre än tidigare år, kanske på grund av 
att regnet på morgonen skrämde bort många. Som tack för nedlagt 
arbete fick Gillet en extra ersättning från Spånga Företagareföre-
ning på femton hundra kronor och det räddade ekonomin för vår 
del. 

Kristina ledde jullekar i två omgångar och i den sista dansen deltog många barn i ringen. 
Till en viss del berodde det kanske på att alla dansare utlovades en godispåse av 
marknadens tomtemor och tomtefar, Iréne och Ove, som nog vann popularitetspriset 
bland barnen. 

  
Ove, vår kassör såg mycket nöjd ut, kanske mest för att han själv vann en julskinka.  
Inger och Per Wilteus, trogna onsdagsdansare, sålde många skinklotter och fick dela ut 
både skinkor och pepparkakor. 

Text och foto Erling 
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Många julgransplundringar 2008 
S:t Tomaskyrkans samlingssal 12:e januari 

Vi hade en ny lekledning för året, nämligen Vällingby församlings julgransplundring 
12:e januari.  
Som vanligt var vi i god tid för sound check, men det dröjde en timme tills vi kom 
igång. Då hade deltagarna hunnit med andakt och fika, där Affe och Erik spelade till stor 
glädje och vi hade också fått kaffe med hembakade bullar.  

   
Vi fick ihop 3 ringar runt granen, så det var många som ville dansa till Kristinas 
lekledning. Som konferencier fungerade Erling som till sånghjälp hade Torsten och 
Hasse K. 
Kyrkans personal verkade mycket nöjda med oss och var särskilt imponerade av 
musikerna och sångarna samt att vi var så många folkdansare. Kanske får vi komma 
tillbaka nästa år?? 

   
Förväntansfulla barn …                               … väntar på tomten 

När tomten delat ut godispåsar var glada julen slut i S:t Tomas. 
Text Angela, foto Torsten 
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Schenker i Lunda 13:de januari 
På självaste Tjugondedag Knut, den 13 januari, var det dags för julgransplundring hos 
Schenker i Lunda. Två strån stod för den fina musiken, Erling ledde programmet, 
Torsten sjöng och Eva stod för lekledningen i ringen. Det var litet trögt att få barnen att 
dansa, många valde att i stället titta på, men de som deltog dansade med den äran. De 
vuxna fick sedan prova på långdans till Annas visa, ett uppskattat inslag. Julgranen bars 
ut, ackompanjerad av sedvanlig sång, och sedan var kön lång till fiskdammen och den 
hägrande godispåsen. 

 
        Text Margareta W, foto Torsten 

 
Dansa ut julen på Skoga - en tradition  

Skoga äldrecenter, Jungfrudansen 16 januari 
Lill-Skoga, Bergshamra 17 januari 

Intervju med Pia och Juliette, ansvariga för äldreboendet på Skoga. 
Att dansa ut julen på Skoga har blivit en tradition för oss i gillet. Just i dag är vi på Lill-
skoga. 
Lill-Skoga som består av boende utlokaliserade från Skoga äldrecenter, där det för 
närvarande pågår ombyggnader. Personal och boende kommer att få flytta tillbaka till 
Skoga under våren. Det sker successivt med början den 18 februari. 
Jag passade på att få några synpunkter om vårt deltagande innan vi startade årets 
Jullekar.  
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Spånga Folkdansgille har dansat med och för Skogas gäster sedan 2004, först vid 
midsommarfirande och sedan även vid julgransplundringar som idag.  
Pia och Juliette berättade att deras gäster är glada och nöjda när vi kommer, många 
minnen blir tydliga, som när skolfröken lärde ut de första dansstegen och ofta blev det 
också första gången som pojkar och flickor fick lov att ta i varandra, dansa nära.  
Damerna tycker ibland att ”vissa herrar” i gillet är väldigt stiliga i sina dräkter och 
dansar mer än gärna när de bjuds upp till dans! Någon har berättat att man i sin barndom 
sett mamma och pappa dansa hemma, medan man som barn fick titta på.  
”Våra boende påminns om gamla sånger och danser, där favoriterna ofta är valser och 
hambo”, säger Pia och Juliette. 
Personal och boende tycker att vi är starka och stadiga att dansa med. Alla njuter själv-
fallet också av den fina musiken och dansen.  
”Gillets produkt att leverera dans och musik är som helhet ett mycket uppskattat inslag”, 
avslutar Pia och Juliette!  
Vi tackar än en gång för trevlig samvaro!         Eina    Foto Torsten  
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Råcksta trädgårdsförening 19 januari 

Och efter kaffe eller 
saft och många bullar 
och kakor tvekade 
ingen att dansa 
ytterligare några 
danser innan det var 
dags att plundra och 
bära ut granen och 
fiska upp godispåsen.  
Musiker var Arne och 
Hasse K och vid 
mikrofonen 

Torsten

Barnen kunde inte vänta på att dansen skulle börja utan 
dansade runt med varandra så undertecknads kamera inte 
hann med att ta skarpa bilder. Och sedan när dansen väl 
började deltog alla med liv och lust. Till och med när det var 
dags för ”Dansa i en ring” klarade de att dansa både en och 
en, två och två och t o m fyra och fyra i någorlunda god 
ordning och till slut även ”dansa ingenting”.  

     

 
      Foto Benny Norlin 
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Enskede församling 20 januari 

Den 20 januari var det dags för Enskede församling att ta del av Spånga folkdansgilles 
trevliga julgransplundringsprogram. 
Vi var inte mindre än 20 dansare som ställde upp, och så var det våra trogna spelmän 
Affe och Erik förståss.Till en början blev vi bjudna på kaffe och varma muffins. 
Kenneth mottog en fin bok om gamla traditioner för våra kristna helger. Han överlämnar 
boken till gillet så att alla som vill kan läsa. 

Barnen och många vuxna stod redan på golvet när vi kom in i danslokalen, så det var 
bara att köra igång.Vi hade ett väl inövat program med långdans i början, karusellen och 
raketen på slutet.Jättemånga som dansade i början och flera ringar, sen försvann folk lite 
efter hand, alla har ju inte samma kondis som folkdansare. Några småflickor i innersta 
ringen dansade hela tiden och var väldigt intresserade och tittade hela tiden på Marianne 
och mig när vi visade danserna. Granen bars ut till sång och musik och in kom den 
efterlängtade tomten med godispåsar.  

 
En ny tradition föddes vid julfesten på Schenker, att avsluta med långdans till Annas 
visa, så det gjorde vi även i Enskede och det var fint. 
Jag tror att vi varit i Enskede 10 år. Vi får se vad som händer nästa år eftrsom deras stora 
fina hus är sålt. Om dom hittar en lämplig lokal hör dom säkert av sig. 
Som avslutning på alla julgransplundringar och söndagen åt vi en fin middag på 
Enskede värdshus. Fläskfilè, svärdsfisk eller auberginer med fetaostrullar stod på 
menyn. Det var jättegott och mycket trevligt att sitta ned en stund och umgås. 
Vid pennan Anna-Greta, foto Erling. 
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Olovslunds Gästhem, Jakobsberg 11 februari 
Till Spånga folkdansgille 
På eftermiddagen den 10 februari fick Olovslunds gästhem ett välkommet besök, då 
Spånga folkdansgille mötte upp med musik och dans i pianorummet.  
Vi fick återuppleva vår barndoms- och ungdoms visor och danslekar. Det riktigt syntes 
hur åhörarna deltog med största intresse i aktiviteterna. Domaredansen, Far min han 
sådde, Karusellen med flera sånger fanns fortfarande kvar i minnet hos många. Dom 
som kunde hängde även med i uppvisningen med tummar och händer. Tack vare den 
fem personer starka orkestern Trätakt, de färgglada kläderna och den avspända 
stämningen fick framträdandet ett mycket varierat och fylligt innehåll. 

 
              Foto Björn Kjellander 

Ett hjärtligt tack till er som medverkade från Spånga folkdansgille för att ni ställde er 
söndagstid till vårt förfogande och med ert kunnande gladde våra anhöriga som är 
boende på Olovslunds gästhem. 
Hoppas att det blir något tillfälle för er att komma tillbaka! 
Hälsningar 

 
Albin Askberger  
(Make till Brita som bor på hemmet och pappa till Eva som var med och dansade) 
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tyckt och tänkt 
Varför dansar vi folkdans? 
För snart 2 år sen började vi en tango-/gammaldans kurs nere på Folkan. Vi tyckte det 
skulle vara roligt att göra något tillsammans och med andra. Och det var roligt! När 
kursen slutat ”blev” vi kvar och dansade på de vanliga träningskvällarna. 

Vi var lite tveksamma när vi blev tillfrågade om vi inte skulle gå med i Gillet. Vi är 
engagerade på andra håll och kanter, och undrade om vår tid och kraft skulle räcka till 
för det som ”krävs”. 

Sedan snart ett halvår är vi medlemmar. Det är så roligt att dansa! 

Ibland kan man vara trött och tveksam om man verkligen har tid och ork att åka ner en 
kväll, men när man åker hem från dansen är man glad och trött på ett skönt sätt.  

Stämningen är trevlig, man har roligt tillsammans. Känns som man börjar lära sig mer 
och att inte alla steg är bortblåsta när man lämnar lokalen. Samtidigt inser vi hur mycket 
man har kvar att lära! 

Vi hoppas att vi orkar många år till i träningen av hjärta, hjärna och sinne! 

Lasse & Len-Marie 

 
Fr v  Len-Marie och Lasse Bostam, Maragreta och Carl Warholm. Foto Erling 
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En del beslut tar lång tid att fatta. Väldigt lång tid, så där 30 år i vårt fall.  
På 1970- och 80-talen ledde Tompa Jahn kurser i gammaldans i Kungsträdgården. 
Margareta puffade för att vi skulle ta oss ner dit under semestern. Men något kom alltid 
emellan. Så som tre barn och sommarviste på en bondgård i närheten av Valdemarsvik. 

Vid busshållplatsen i Värsta allé finns en anslagstavla där diverse begivenheter anslås. I 
augusti 2005 såg Margareta att Spånga Folkdansgille skulle anordna nybörjarkurs i 
gammaldans. Vi anmälde oss och gick med viss bävan till den första lektionen. Till vår 
glädje såg vi att det var rätt många som ville lära sig – och det var levande musik! Ett 
gäng vana dansare hade ställt upp och hjälpte oss med de första trevande turerna. Att det 
skall vara så svårt att dansa vals! Det vi minns mest från den första terminen är hur svårt 
det var att inte tänka på varje steg och att låta bli att snegla på fötterna. Samt de 
ömmande vaderna och dansmästare Kenneths förmaning att stretcha efter danspasset. 

Någon av de första terminerna följde vi med på ett besök hos folkdansare i Sollentuna 
och fick se en väldigt invecklad dans demonstreras. Man var 8 dansare i fyrkant och 
dansade fram och tillbaka och på snedden. Min danspartner och jag svängde åt fel håll i 
en tur och befann oss plötsligt långt bort från de övriga sex . Med generade leenden 
skyndade vi tillbaka till vårt gäng. Senare har vi gjort den under Kenneths ledning och 
då var den betydligt lättare att komma underfund med. 

Under Kenneths och Einas eminenta ledning har vi försökt oss på hambo, vals, schottis, 
polka, tango, familjevals. Vidare Bofinken, eller Talgoxen eller vad den nu heter, och 
mycket mer. Allt till suveränt ackompanjemang av Trätakt. Några gånger har vi även 
varit på Gilledansen och svängt runt under Hasses taktpinne.  

Det var också en upplevelse att få medverka på gudstjänst med folkdans i Spånga kyrka. 
I folkdräkt blir det särdeles festligt att dansa. Sällan såg man så många glada miner hos 
kyrkobesökare som när de tågade ut mellan två led av folkdansare. 

Måndagar är i mångas sinne en eländig dag då ännu en strävsam 
arbetsvecka börjar. För oss har det blivit en dag att se fram emot, 
då vi i trevliga danskompisars lag dansar 2 timmar. Lågintensiv 
motion för kropp och knopp och ett fint komplement till 
motionsgymnastik, tennis (Calle) och så småningom golf (båda, 
men mest Calle).  

Det tog som sagt var lång tid för oss att fatta beslut att börja med gammaldans och 
folkdans. Det beslutet har vi inte ångrat! 

Carl och Margareta Warholm 
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Funktionärsfest 2008-02-16 
En snålkall februari lördag besökte SFG´s funktionärer August Strindbergs museum, vi 
blev guidade runt och fick se ett informativt bildspel.  

Guiden på museet gav oss följande information:  

Johan August Strindberg, född 1849 – 1912  räknas som en av Sveriges mest 
betydelsefulla författare. Under fyra decennier var Strindberg en dominerande gestalt i 
det litterära Sverige. Han var ständigt omdiskuterad och ofta involverad i personliga 
konflikter. Hans verk innehåller ett flertal romaner, noveller och dramer som räknas som 
klassiker inom svensk litteratur. Strindberg var mycket produktiv (trots perioder av 
tystnad). Under sin tid som författare och dramatiker, har August Strindberg hunnit 
skriva en hel del - sextio dramer, tio romaner, tio novellsamlingar och åtminstone åtta 
tusen brev.  

August Strindberg museet ligger på Drottninggatan 85 och är väl värt ett besök. 

Ingemar Bergman lär ha sagt att ”Strindberg har följt mig hela mitt liv: Jag har hatat 
honom, älskat honom och kastat hans böcker in i väggen, men jag har aldrig lyckats att 
bli fri ifrån honom”. 

     

   
Foto Angela E 

En intressant lördagsförmiddag avslutades med god lunch på Restaurang Rydbergs . 

Inger W 
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Ett stort tack till alla som deltagit i vår sorg efter Lars. 
Ett särskilt tack till Torsten och Erling som bidrog med sång  
och Trätakt med sin musik vid begravningen. 
Detta tillsammans med folkdräkterna gav oss ett ljust minne  
av en svår stund. 

Margareta Klintholm med familj. 

 
 

Eftersnack! 
Nytt år- nya tag- Ja det gäller även för Spånga Folkdansgille. Tyvärr började året lite 
tråkigt med Lars Klintholms begravning i Spånga kyrka. 

Lekledningar har vi haft några stycken, i Vällingby, på Schenkel, i Skoga, Bergshamra, 
Råcksta, Enskede och Olovslund. 

Vi har även haft ett styrelsemöte hos Rune Forsberg och ett årsmöte i Spånga Folkan. 
Vill hälsa alla nya funktionärer välkomna. 

Folkdansen på måndagarna har kommit igång ordentligt, likaså onsdagsdansen som har 
startat säsongen med ett rekorddeltagande - "jättekul" tycker vi i Styrelsen. 

Vi tränar även på tisdagarna, den träningen grundar sig på Hasse Rutas lustspel. 

Får ej skriva mer på grund av platsbrist! 
Ove 

 
ATT ERKÄNNA ETT MISSTAG, ÄR ATT TILLSTÅ ATT MAN BLIVIT 
KLOKARE. 



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 2008 följande kontaktpersoner

Styrelse
Ordförande

Vice ordförande
Sekreterare

Kassör
Ledamot

Suppleant
Suppleant

Adjungerad
Adjungerad

Ove Jansson 645 98 45 ove_j@spangafolkdansgille.se
Bertil Österlind 37 20 23 bertil_o@spangafolkdansgille.se
Angela Enfors 761 28 91 angela_e@spangafolkdansgille.se
Margareta Klintholm 36 71 57 margareta_k@spangafolkdansgille.se
Ove Bergkvist 760 55 98 ove_b@spangafolkdansgille.se
Rune Forsberg 37 21 39 rune_f@spangafolkdansgille.se
Gunnel Petersson 760 39 55 gunnel_p@spangafolkdansgille.se
Eina Olofsson 760 18 12 eina_o@spangafolkdansgille.se
Kenneth Olofsson 760 18 12 kenneth_o@spangafolkdansgille.se

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 kenneth_o@spangafolkdansgille.se
Kristina Petersson 760 99 55 kristina_p@spangafolkdansgille.se
Rune Forsberg 37 21 39 rune_f@spangafolkdansgille.se
Erling Magnusson 760 41 95 erling_m@spangafolkdansgille.se
Kurt Aronsson 739 05 61 kurt_a@spangafolkdansgille.se
Birgitta Weiss 760 65 84 birgitta_w@spangafolkdansgille.se
Erling Magnusson 760 41 95 erling_m@spangafolkdansgille.se
Torsten Höglund 36 04 37 torsten_h@spangafolkdansgille.se




