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2  okt torsdag 19 00 Slöjdkväll
6  okt måndag 18 45 Start sångövningar 
7  okt tisdag 19.00 Sånginstruktion
11 okt lördag 15.00 Besök i djurhuset vid Spånga

Gymnasium
18 okt lördag Höstfest
25  okt lördag Träning i Spånga Kyrka
26 okt söndag 11.00 Folkdansgudstjänst i Spånga

Kyrka
30 okt torsdag 19.00 Slöjdkväll

13 nov torsdag 19.00 Kvartalsmöte
16 nov söndag Lingonrisplockning
17 nov måndag Sista manusdag Lubba Runt nr 4
20 nov torsdag 19.00 Tillverkning av lingonriskransar
22  nov lördag 10.00 Förberedelser för Julmarknaden
23 nov söndag 11.00 Julmarknad
24 nov måndag 18.45 Sista sångövningen
25 nov tisdag 19.00 Sånginstruktion

1 dec måndag Utgivning Lubba Runt nr 4
3 dec onsdag 19.30 Sista gammel- och gilledansen
8 dec måndag 19.30 Sista folkdansträningen



 

 

Sommaren gick som en dans 
Ju längre åren går desto snabbare går tiden. Den gångna sommaren är inget undantag, 
vilket nog beror på att vi i gillet varit så ovanligt aktiva. Därför är detta nummer hela 
20 sidor, mot sedvanliga 16. 

Det började redan 10 maj med resa till Östersund och besök hos Östersunds 
Folkdansgille, som vi fick kontakt med i Prag för tre år sedan. Sista dagen samma 
månad var det så dags för dans vid Eggebystämman. 

Midsommarprogrammet var ännu mer omfattande än vanligt och pågick i dagarna tre. 
Därefter var det lite sommarlov från dansen om man inte passade på att dansa på 
Skansen, Skälby, Kalhäll eller andra sommardansbanor. 

Folkdansarna fick sedan dra igång tidigt med dans för PRO i Fruängen och på Tensta 
Marknad.och dräktparad på Hagalundsdagen. 

Nu är det dags att förbereda årets Julmarknad i Spånga Folkan. Inför den  behöver vi 
alla hjälpas åt för att hemslöjda, baka, sylta, safta och binda lingonskransar. Har du 
idéer, berätta för slöjdsektionen. Vill du veta vad du kan göra, fråga slöjdsektionen. 

En riktigt härlig höst önskar 

Inger, Siw, Erling, Torsten 

 

 

 
Kort danskurs vid Eggebystämman 
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Eggebystämman 31 maj 

 
Solen värmde gott när riksspelemannen Ann-Marie Sundberg  invigde årets stämma. 
Programmet inleddes med rundblåsning där ljudet av näverlurar, vallhorn och 
kulning skapade en fäbodstämning i skarp kontrast med storstans bilbrus och höghus 
vid synranden. Efter att ha lyssnat till ett par timmars all-, grupp- och buskspel var 
det dags att samlas vid dansbanan, där vi tillsammans med Trätakt skulle visa upp 
lättsamma, folkliga danser. Trätakt gav järnet, om man nu kan tala om järn i detta 
instrumentala sammanhang och det blev en härlig uppvisning i fart, fläkt och glada 
miner. Efter avslutningen med Annas Visa inbjöds publiken till en kort-kort danskurs 
med stegträning på ring och parvis schottis och vals. Ett uppskattat inslag, som vi 
hoppas väckte danslust hos många inför våra danskvällar på Spånga Folkan i höst. 

 
Siw och Erling 
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Kväll i Evas paradis 

 
Efter stämman inbjöd Eva Askberger alla gillets deltagare att avsluta sommardagen 
med knytkalas på Skegarn, hennes sommarö i Mälaren. Dit kan man bara ta sig med 
egen båt så Gunnar fick köra i skytteltrafik från fastlandet. Det kan inte finnas ett 
bättre tillfälle att få uppleva denna sommaridyll. Kvällen var ljum, solen värmde och 
vinden rörde inte ett löv i de stora ekarna. Eva och Gunnar hade dukat långbord på 
gräsmattan framför huset och där blev det mat och dryck, sång och historier.  

Avslutningen blev oförglömlig. Kaffe och kaka i kvällssolen på den lilla bryggan, 
som svajade och knorrade lite under den överraskande tyngden. De som inte fick 
plats på bryggan, slog sig ner i en roddbåt tätt intill. Sjön var spegelblank och kvällen 
så ljus som bara en svensk sommarkväll kan vara. Ett stort tack Eva och Gunnar! 

 
Foto Torsten 
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Foto Erling 

 
Foto Torsten 

Siw & Erling
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Spånga Foldansgille på bussresa till Östersund 
Fredagen den 9 maj for gillet med buss till Östersund för att gästa Östersunds 
folkdanslag. 

Resan genom Sverige var vacker, vi lämnade utslagna björkar och blommade buskar i 
Spånga och möttes av ett Östersund där våren inte kommit så långt. Festkommittén 
överraskade oss under resan med god och närande kost, sånghäften och vårt buss-
värdpar bjöd på kaffe med dopp. Vår skicklige busschaufför Lasse lotsade oss igenom 
ett mycket vackert Sverige i tidig vårdräkt.  

Vi vaknade till en vacker lördagsmorgon i Östersund, där våra värdar serverade god 
frukost. Efter frukost stundade utflykt med buss med guiden Mona Nordlund som var 
mycket påläst och kunnig.  

 

Åke Nordenberg, en av initiativ-
tagarna till besöket, inledde festen 
med att läsa en dråplig historia på 
jämtska (Hur många begrep något). 
Hans hustru Karin, som leder 
Östersundarnas musikanter, lyssnade 
intresserat. 

Foto Kurt A 

Östersund grundades under 1700 talet för att kontrollera handeln i Jämtland. Det tog till 
den senare delen av 1800-talet innan Östersund blev en stad på riktigt efter att 
järnvägen kommit och näringsfrihet införts. 

Två broar över Storsjön förbinder ”bätter sia” med Frösön och Östersund. 

Östersund har 28 000 invånare i staden, 58 000 i storkommunen och 85 damfriseringar. 

Älgfarmen Moosgarden i Orrviken,  

Sune Häggmark är grundaren av Moosgarden – denne man fanns inte på plats vid vårt 
besök - Bengt älgguide, informerade om älgfarmen och älgarnas skötsel.  

Vid vårt besök fanns fyra tama älgar, varav två av honorna var dräktiga och skulle 
nedkomma inom några dagar. Vi fick gå in i älghägnet, klappa och gosa med älgarna. 

Vi fick veta att en älg kan springa i 70 km i h, simma i 4 knop och dyka ned till ca 4 
meters djup. Potatis verkade vara smaskens. 

Av frigående älgars skit kan man göra papper, den innehåller cellulosa. 
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Frösö kyrka  

besöktes och beundrades. 

Lunchuppehåll  

I en av Frösöns äldsta byar Stokke Titt gjordes uppehåll för lunch. Delikat lax med 
potatisgratäng serverades. 

Besök i Sommarhagen. 

Wilhelm Peterson-Berger stiftelsen vårdar idag Sommarhagen på bästa sätt, detta för att 
bevara tonsättarens hem och verk. Sommarhagen ligger vacker beläget, nedanför Frösö 

kyrka, med utsikt över Storsjön och 
Oviksfjällen. Huset stod färdigt 1914 och 
användes då i första hand som 
sommarbostad, senare blev Sommarhagen 
ett permanent boende för PB. Det är inte 
svårt att förstå att i en sådan miljö kan en 
konstnärssjäl bli inspirerat till storverk. PB 
har komponerat Sommarsång, till 
Rosorna, vid Frösö kyrka, intåg i 
sommarhagen, körmusik och tonsatt dikter 
av Karlfeldt, Heidenstam, Strindberg, Bo 
Bergman m.fl. Dramat Arnljot spelas varje 
sommar på en friluftsteater på Frösön. 

Middag med dans 

Resans höjdpunkt var mötet med Östersunds folkdanslag som tog emot Spånga 
folkdansgille med stor värme och generositet. 

Vi blev serverade en underbart god middag, i en trevligt dukad och förberedd sal, 
förbrödring och försystringen blev total. Vi blev informerade om byggnaden vi befann 
oss i och äventyret med att färdigställa den till en fungerade folkdanslokal. Efter 
middagen röjdes bord undan och dansen började. Trätakt blandade sig med spelmän 
ifrån Östersund och musik spelades så det spratt i allas ben. 

Glädjen stod högt i tak, sång, mycket musik och dansutbyte gjordes under hela kvällen. 
Kvällen gav mersmak och vi hoppas att kunna vara värdar för Östersunds folkdanslag 
hos oss i Spånga. 

Söndag förmiddag och lunchuppehåll hos Erling och Siv  

Varmt och gästvänligt mottogs vi med lunch i Erlings charmiga föräldrahem i Ås. 
Familjerna Aronsson och Höglund hade varit behjälpliga med lunchens tillverkning 
vilket säkert behövdes för att utspisa ett så stort gäng folkdansare, och vi lät oss väl 
smaka av bordets gåvor. 
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Tvåvånings parhus är inte vanligt i Jämtland 

På återresan mot Stockholm 
stannade vi till med bussen i 
Hållbacken i Sonja Aronssons 
föräldrahem. Ute på åkern såg 
vi rådjur, tranor, gäss, 
storspov och två renar. 

Återresan mot Stockholm 
gick lugnt och tryggt med 
chaufför Lasse vid ratten som 
valde att ratta bussen över 
Svenstavik, Ljusdal, Bollnäs, 
Gävle, Uppsala. Mycket nöjda 
och med många upplevelser 
rikare var vi åter i Spånga 
21.40 

Inger W. 

 
Gruppbild i snålblåsten på bron till Idas midsommarloge ... 
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  Idas midsommarloge tre dagar senare 

 
JÄMTLAND 

  
 

Arealen är för Jämtlands län (Jämtland + Härjedalen) 49 433 kvkm – 12 % av 
Sveriges areal. Här bor ca 128 000 personer – 1,5 % av Sveriges befolkning. Högsta 
berget Sylarna har en topp på 1766 m ö h. Åreskutan är 1420 m ö h. 

Östersund grundades av Gustav III år 1786.  

Jamtli hembygdsmuseum bildades 1886. Där finns restaurang, utställningar, frilufts-
område med kulturhistoriska 1700 tals byggnader, vandrarhem. 

I Frostviken finns en välbesökt Korallgrotta, i Hoverberg finns Skandinaviens största 
klyftgrotta. 

Storsjöodjuret, se http://www.storsjoodjuret.com/inledning~6.php   

Jämtland är en egen republik och dess förste president var Yngve Gamlin. Nu är Evert 
Ljusberg president och självklart har Jamtland även en befrielse arme ”JRA”. Uni-
formen är en röd toppluva. ”JRA” har en egen flottbas vid Storsjöodjursspanings-
platsen i Trångsviken. 

Sonja Aronsson 
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Gäster hos Storsjöodjuret! 
Storsjöodjuret visade sig inte denna lördag heller! Bygden gör dock sitt bästa för 
turister att hålla utkik från allehanda platser runt Storsjön. Lite unikt hade det ju varit, 
men dagen var fylld av andra unikum, som t ex tama älgar!!! Ett helt gäng kom och 
hälsade oss välkomna i älghägnet på Moose Garden.  

Men vi insåg snart att det inte var vi 
som lockade utan mer deras dagliga 
säck potatis. Man kan tydligtvis bli en 
stor, stark och tillika tam älg på den 
kosten och fler var på gång (älgar inte 
potatisar). Trakten runt Östersund är 
oerhört vacker med Frösön och de 
snöklädda fjällen i väster. 

Snöiga berg till trots upplevde vi årets 
första sommardag. Vi ville knappt gå 
in till den väntande lunchen på 
Stocketitt. Men väl inomhus glömde vi 
allt för den mjälla laxen med tillbehör.   

Jätte-tama älgar                                 Foto Torsten 

Därefter bjöds vi att sitta ned en stund i Frösö vackra kyrka från 1100-talet. Vid en 
renovering på 1900-talet hittade man en mängd benbitar på korets nuvarande plats och 
konstaterade att detta varit en forntida offerplats. Platsers skönhet hade tydligtvis 
dignitet även för våra förfäder.  

 
Klockstapeln vid Frösö kyrka  Foto Torsten 

Tonsättaren Vilhelm Petersson Bergers grav 
hittar man väster om kyrkan. Han undanbad 
sig all blomsterutsmyckning vid sin grav, 
men den bedövande utsikten är utsmyckning 
nog. Vi såg nu fram emot vårt intåg i 
Petersson Bergers hem Sommarhagen, vilket 
stod näst på programmet. 

Petersson Berger (allmänt kallad PB) var 
under många år en ständig sommargäst på 
Frösön. Men först i 40-årsåldern köpte han 
en egen tomt och byggde sig ett sommarhus 
som senare blev permanentbostad. I stora 
sällskapsrummet har man bevarat hans 
flygel vilken fortfarande används vid mindre 
konserter. 
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Vid PB:s Sommarhagen  Foto Kurt A 

Huset är dala-inspirerat och med en tämligen speciell planlösning. Till exempel finns 
en tittlucka på söderbalkongen där PB kunde se, om gästen som knackade på, var 
önskvärd eller inte. Som flyktväg använde han en för ändamålet byggd trappa. 

 
Flitigt dansande i Östersundarnas egen danslokal Tiljan.            Foto Erling 

Vi kände oss så oerhört väl omhändertagna av Östersunds folkdansgille som planerat 
vår vistelse in i minsta detalj. Lördagens fullspäckade program avslutades med middag 
och dans till storband bestående av Östersunds spelmanslag utökat med ”vårt eget” 
Trätakt. När klockan sedan berättade att kvällen tyvärr var slut, strosade vi ut i den 
ljusa majnatten med mycket dans kvar i benen. We´ll meet again! 

Marianne Österlind 
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Bilder från midsommaren 2008 
Brommagården 18/6 kl 12.00 

  
Hasse K och Hasse L (till höger) still         Choklad-doppade jordgubbar- mums-mums 
going strong vid 80-års ålder.! 

Fristad 18/6 kl 13.30 och 19/6 kl 13.30 

 
Även om den ljusa öppna lokalen är stor måste midsommarfirandet delas på två dagar 
för att alla skall få plats. Båda dagarna serverades kaffe med jättestora bitar av 
gräddtårta. 

Josephinahemmet midsommarafton kl 16.30 
Denna midsommar kunde vi dansa utomhus på gräsplanen nedanför hemmet. Nåja, 
kanske mossplanen är en bättre beskrivning eftersom mossan kunnat frodas därför att vi 
inte kunnat dansa på den de föregående somrarna på grund av allt regn. Efter dansen 
bjöds som vanligt på välsmakande middag med förrätt, efterrätt och kaffe och en stund 
att sitta ner och vila och koppla av efter en lång och intensiv midsommarafton. Några 
av oss var igång redan kl 8.00 med förberedelserna vid Spånga kyrka 
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Skoga Äldrevårdscentrum 19/6 kl 15.30 

 
Kenneth hejar på när den fina midsommarstången reses. Smarrig gräddtårta, vad 
annars, serverades efter dansen.  
 

Kista midsommarafton kl 12.00 
En fin lokal att dansa i med en liten scen för Trätakt. Skönt att svalna ned en liten stund 
med kaffe och gräddtårta efter dansen. Inga foton eftersom alla fotografer dansade. 
 
 

Råcksta midsommarafton kl 13.30 

 
Indans till Sollerön 

Foto Holger Rönnblom 
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Spångaängen midsommarafton 
  

Å hej, å hej! Även publiken hjälper till Trångt mellan ringarna bland stora och 
små 

 
Många små grodor så klart 

Skönt i solen Foto Johan Klintholm 
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Chokladhjul kan aldrig bli omodernt Kön vill aldrig ta slut trots att klockan var 

långt över fyra 

  
Fullt av hemslöjd. Nästan ingenting kvar, men spännande 

ändå 

 
Nu gäller det. Jah! Där satt den!                    Foto Erling 
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Fruängsgården 1 september 2008 

 
Stig i Trätakt ville sätta lite färg med några dansande par vid Trätakts spelning på PRO 
Fruängens möte kl 13 den första måndagen i september. Tre par ställde upp. Dansen 
varvades med musik, men när Trätakt spelade en Slängpolska som mellanmusik kunde 
inte dansarna stå stilla utan tog en extra svängom. Att dansa Taljoxen på tre par visade 
sig dock inte vara helt enkelt då ringen blev så liten. Vid den avslutande dansen Annas 
Visa deltog många bland PRO-medlemmarna glatt i dansen och det märktes att de hade 
dansat den förr. 

Hagalundsdagen 25 år 
2008-09-06 deltog Spånga Folkdansgille i dräktparad igenom Hagalund (Blåkulla) med 
start ifrån en mycket kreativ lekpark - med avslutning på stora torget i centrala Haga-
lund. Föreningen ett levande Hagalund firade 25 år 06 med ”Hagalundsdagen”. Gillet 
och alla besökare bjöds på kaffe och kanelbullar innan avmarsch, spelmän (den äldste 
var 82 år och underhöll med stor glädje) och kvinnor ifrån Afrika anförde paraden med 
taktfasta toner. SFG vandrade strax efter i en lång färgglad och brokig parad med 
många nationaldräkter.  

SFG var bokade för två engagemang under samma lördag så det blev en snabb avfärd 
ifrån Hagalund för vidare transport till Tensta Centrum. 

  
Foto Torsten 
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Tensta Marknad 

  
Lördagens myckna regnande tvingade de flesta besökare av Tensta Marknad in under 
tak – så även Spånga Folkdansgille. 

Vi dansade vårt inövade program, Trätakt spelade som vanligt med bravur och 
uppvisningen var en succé, vi hade mycket publik och en mycket nöjd sådan.  

Efter att vi hade dansat klart kom flera ur publiken fram och ville prata och hade många 
frågor. På vägen tillbaka till parkeringsplatsen blev vi hejdade och man ville handgrip-
ligen tacka oss för underhållningen. Roligt, roligt att dansen blev uppskattad. 

Foto Erling      Inger W. 
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Kvartalsmötet 
26 medlemmar deltog i kvartalsmöte den 11 september. 

o Mötet öppnades av Ove Jansson, Erik Enfors valdes till mötesordförande och 
Marianne Österlind till sekreterare. 

o Kassörens rapport genomgicks utan anmärkning. 
o Dans och musik avlade rapporter om gjorda resor, danser och marknader vi 

medverkat i, samt kommande aktiviteter. 
o Styrelsen informerade om möjligheten att byta ut vårt nuvarande dansgolv. 
o Dräkt och slöjd efterlyser tydliga hyresvillkor för dräkter. 
o Resor informerade om den gjorda Östersundsresan. 
o Lubba Rund arbetar och följer utgivningsdatum. 
o PR informerade om fortlöpande arbetet med att marknadsföra SFG. 
o Lokalkommittén har lackat golv, köpt in nya tält och hyllor. 
o Erik uppdaterar hemsidan och Erling skriver ett förtydligande ang våra regler för 

medlemskap. 
o Fyra nya medlemmar har valts in, och vi hälsar Håkan Bratt, Karin Kvarnström-

Bratt, Margaretha Rickman Törnqvist och Paula Kraut, välkommen som nya 
medlemmar. 

o Onsdagsdansen kostar även denna hösttermin 400 kr för hela terminen och 40 kr 
per gång.  

o Nuvarande terminsavgift: måndagar = 500 kr och onsdagar = 400 kr 
o Från och med januari 2009 höjs avgiften för onsdagsdansen till 450 kr per termin 

och 50 kr per gång. 

Inger W 
Nya medlemmar 

 
Karin Kvarnström-Bratt, Håkan Bratt, Margaretha Rickman Törnqvist och Paula Kraut 
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Ove ”Hur-gör-djur” Sandström inbjuder 
Spånga har Stockholms och tro-
ligen Sveriges förnämsta djur-
vårdsgymnsium. Där har man inte 
offentliga visningar i vanliga fall, 
men för oss har Ove gjort ett un-
dantag. Om du inte tidigare haft 
möjlighet att se denna unika an-
läggning bör du passa på nu, 
lördag den 11 oktober kl 15. 
Antalet deltagare är begränsat till 
30 st . Entréavgiften är 70 kronor, 
pengar som väl behövs för att 
finansiera verksamheten. Anteckna 
dig snarast på listan i lokalen. 

Resesektionen 
 

Folkdans till guds ära 

 
Söndagen den 26 oktober kl 11 är dags för en av årets höjdpunkter – folkdans-
gudstjänsten i Spånga Kyrka. För varje år har antalet besökare ökat och de 
senaste åren har kyrkan varit fullsatt. Därför, anteckna i almanackan och kom 
till kyrkan i god tid. 
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Höstfest på gång 
Den 18 oktober är det dags att festa. Anteckna i almanackan och glöm inte att 
skriva upp dig på listan i lokalen. Ett problem finns kvar att lösa: lokal! 
Vår kreativa festkommitté kommer säkert att finna på råd, men har du ett tips 
är det mer än välkommet. Prata med eller e-posta via vår hemsida till Rune 
Forsberg. 
 

"Snart så är det jul igen....." och 
JULMARKNAD söndagen 23 november!!!! 

 
Så nu är det dax igen att börja knepa och knåpa. Vi behöver mycket. Börja nu! 
Sticka, virka, sy, slöjda. 

Vi tror att det går att sälja hemkokt och hemskördat t ex saft, sylt, torkad svamp, 
torkade kryddor, marmelad o dyl. Hembakt bröd går jättebra. 

Lämna gärna tips till slöjdkommitten på saker som vi kan sälja eller göra. 

Kom gärna till våra trevliga slöjdkvällar i Spånga folkan  19.00  
• 18 sept -  då ska vi göra skinkpinnar, julgranskarameller och fläta hjärtan 
• 2 oktober - då gör vi änglar av julkryddor 
• 30 oktober - då ska vi göra julkort 

Söndagen 16 november plockar vi lingonris och torsdagkväll 20 november knyter vi 
kransar. 
Vi ses!    Slöjdkommittén 
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Eftersnack 
Sommaren är slut och nu kommer hösten med stormsteg. Det är tjusningen med vårt 
svenska klimat, att varje tid har sina speciella karaktärer som gör det spännande att år 
från år växla säsong.  

Vi har varit igång några veckor och det känns skönt. Nu börjar allvaret för de dansare 
som skall vara med på Midvinterstämman i Kallhäll 2009 med träning tisdagar mellan 
19.00-21.00. Måndagar är det vanlig träning, då tränas även de danser som vi skall ha 
till Spånga Kyrka och till uppvisningen på julmarknaden.  

Ett styrelsemöte har vi haft och även klarat av ett kvartalsmöte som nu är på torsdagar i 
stället för söndagar. 

Vi hälsar våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till Spånga Folkdansgille, Karin 
Qvarnström-Bratt, Håkan Bratt, Paula Kraut, Margaretha Rickman Törnqvist. 

Här kommer några rader från Solsäter: 
Vi är fyra föreningar som samarbetar för att folkdansen skall fortgå: KFG, Sollentuna, 

Nacka och Spånga Folkdansgille . 

Lördagen den 20 september träffades vi för 
tredje gången ute på det fantastiska 
SOLSÄTER i Tyresö som ägs av KFG 

Meningen var att vi skulle ta fram en 
slagkraftig broschyr och efter lördagens träff 
så börjar det ta fason. Dans och musik har 
tagit fram två kurser som kommer att starta 
den 8 november i Salza-Akademins lokaler 
vid Odenplan.  

Dansa, Leda, Inspirera-prova!   Dansa, Leda, Inspirera-lär dig! Ledare för dansen blir: 
Magnus Samuelsson, Petra Molin och Anita Lindkvist. Föreläsare Merete Ellegaard. 

Under dagen kom en representant från Riksstyrelsen v. ordförande Ulf H Svensson och 
ledamoten i Stockholm distrikt Håkan Wåhlstedt. Dom var imponerade och som Ulf sa, 
han var där för att stjäla fyra takter. Inbjudan kommer. 

Ove 
 



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.

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

Postgiro: 38852-0

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
Rune Forsberg 37 21 39 rune_f@spangafolkdansgille.se
Ove Bergkvist 760 55 98 ove_b@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
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
Eina Olofsson 760 18 12 eina_o@spangafolkdansgille.se


