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Mer än bara dans 
Dansen är förstås kärnan i vår verksamhet och det viktigaste skälet till att vara 
medlem i vår gille. Men detta nummer handlar till stor del om annat, som också 
är viktigt för vår utveckling. 

Dräkter är en tredjedel av en föreställning, ofta lika viktig som dansen och 
musiken. Besöket på Skansens Klädkammare gav inspiration. 

Resor vidgar våra vyer och bidrar framför allt till vår gemenskap och 
sammanhållning. Och nu har vi fått nya småländska vänner. 

Pengar kanske är tråkigt att tänka på men oundgängligt för att kunna driva vår 
verksamhet. En viktigt del av vår ekonomi kommer från försäljning av hemslöjd 
och handarbeten och nybildade Team Basar skall blir en viktig drivfjäder. 

Nu är det dags för dans runt midsommarstången och på sommarens dansbanor. 
Välkomna tillbaka igen till folkdans den 7 september och gammaldans den 16 
september. 

En riktigt solig och skön sommar till er alla  

från oss alla. 

Inger, Siw, Erling Torsten 
Foto: Skansen och Torsten 
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Rapport från Kvartalsmötet. 

Kvartalsmötet för våren 2009 hölls den 26 april i Spånga Folkan . Det var 29 
medlemmar som deltog på mötet. Till ordförande för mötet valdes Erling Magnusson.  

Under rapporter rapporterade bl.a. Dans och Musik att Gillet varit med på 
Kallhällsstämman den 17 januari och dansat Udd´n wä kwast´n och att det hade blivit 
mycket uppskattat. Dräkt och slöjd rapporterade att ett antal medlemmar varit på 
Skansens klädkammare och tittat på kläder från 1800-talet fram till 1950-talet. Den 
nybildade Basargruppen som kallar sig för ”Team Basar” har haft sin första träff 
tillsammans med övriga medlemmar hos Kajsa och börjat tillverka saker till 
midsommar. Nästa möte kommer att vara den 28 april i lokalen. Festkommittén kom 
med en del olika förslag på när Årsfesten skulle vara och till slut enades mötet om att 
festen ska vara torsdagen den 8 oktober i vår lokal. Resor rapporterade att Gillet haft 
vårutflykt och denna gången besöktes Skokloster och Skoklosters kyrka där Eva 
Askberger guidade oss och berättade om Skoklosters kyrka. Tack Eva för en fin 
guidning. Den 24-26 april åker Gillet till Värendsgillet på besök. Meddelades också att 
resesektionen letar efter en utlandsresa för nästa år. 

Gillet har fått en inbjudan att delta i Nationaldagsfirandet på Skansen, men mötet 
beslutade att inte delta. 

En eventuell fråga hade kommit upp som handlade om extraträningar.  
 

Björn Kjellander tog upp en diskussion om varför träningarna till Udd´n wä 
kwast´n även i fortsättningen ligger på tisdagarna. Bertil Ö informerade om att 
måndagskvällarna som tidigare kommer att användas för sedvanlig folkdansträning 
och övning inför våra normala uppvisningar vid midsommar, jul och liknande 
tillfällen. När det gäller Udd´n har styrelsen beslutat att denna gång försöka ta vara 
på de speciella danser som ingår i programmet och låta nya dansare öva in dessa. 
Den enda kväll som finns att tillgå är tisdagar, eftersom onsdagarna är upptagna av 
gilledansen och varken musiker eller flertalet dansare, i den nuvarande uppsätt-
ningen, kan ställa upp på torsdagar. Efter en livlig diskussion konstaterades att 
frågan lämpligen kan tas upp igen i samband med utformningen av nästa års 
verksamhetsplan. 
 

Birgitta W 
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Rapport från Årsmötet med Spånga Tensta 
Kulturkommitté 

 
Den 22 april 2009 hade Spånga Tensta Kulturkommitté STKK sitt årsmöte. Efter 
sedvanliga punkter togs följande punkter upp 

• Hur ska STKK arbeta 
• Hur ska pengarna fördelas 
• Ska STKK arrangera egna program 
• Ska föreningarna betala en medlemsavgift till STKK 
• Ska STKK söka anslag från annat håll till kulturverksamheten 

 
STKK har beviljats 100 000 för år 2009 att dela ut till föreningar som vill göra ett 
arrangemang som vänder sig till allmänheten. Det utbröt en diskussion. Bl a, att om 
STKK ska arrangera egna program, kommer det att bli en del kostnader i samband 
med dessa. Då måste medel tas av ovanstående summa och då finns det mindre 
pengar att dela ut till föreningarna som söker bidrag. Man kan även ta in en sym-
bolisk avgift från föreningarna för att kunna använda dem till att arrangera egna 
program inom STKK. Uppdrogs åt styrelsen att ta reda på om det är möjligt att göra 
så. 

  
Beslutades dock att ha ett tak på 1.500 kr / kulturarrangemang att delas ut till 
föreningarna och av de 100 000 beslutades att 2/3 av pengarna delas ut under våren 
då det är flest arrangemang och 1/3 på hösten. 
 
Birgitta W 
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Skansens Klädkammare 
Den 10 mars samlades ca 20 förväntansfulla medlemmar utanför Skansens 
Klädkammare. Vi kom in i ett stort hus, det enda på Skansen som byggts för sitt 
ändamål. Det var sprängfullt med kläder allt från bygdedräkter till modekläder från 
sekelskiftet till 50-tal. En del var rena museiföremål medan andra användes av folk, 
som arbetar eller uppträder på Skansen. Man kan också hyra om man behöver. 
 

 

Alla kläder tvättas och sköts i den välutrus-
tade tvättstugan och syverkstaden, där man 
också syr upp nya plagg vid behov. Jag som 
älskar att sy och fixa önskade genast att jag 
skulle vara lite yngre, så att jag kunde fått 
jobba där. Man berättade att det som är 
svårast att få tag på just nu är hederliga gamla 
blåkläder, som skall användas i torp och 
gårdar. Så den som hittar eller har sånt att 
sälja eller skänka blir populär. Besöket avslu-
tades med en rundvandring bland kläderna. 
Roligt med allt man mindes från mor och 
mormor. 
Margaretha Rickman Törnqvist.   

Foto: Skansen
 

 
 

Team Basar 
Den grupp, som ansvarar för tillverkning av vinster till våra arrangemang vid 
midsommar och jul, har valt ett nytt och trendigt namn: Team Basar. Nu är det 
givetvis meningen att alla medlemmar skall bidra allt efter förmåga. Vill du ha tips 
och idéer kontakta någon i Teamet: Eva Askberger (sammankallande), Bertil 
Andersson, Karin Begner, Curt Johansson och Paula Kraut. 

 
En liten rapport från Team Basar 
 
Onsdagen den 15 april träffades några från Team Basar och några övriga medlemmar 
hemma hos Kajsa och diskuterade inriktningen för teamet. Vi påbörjade även tillverk-
ning av vissa vinster. 
 
Den 28 april skall vi träffas igen för genomgång och inventering av vinster m.m. Platsen 
denna gång blir Spånga Folkan. 
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Skokloster 5 april 
Bilresan till Skokloster började i solsken men övergick snart i regn. Dagen som skulle 
inledas med en frukostpicnic i det gröna blev i stället förmiddagskaffe inne i kyrkan. Vi 
var runt 25 personer. 

Evas utmärkta guidning genom kyrkans historia från dåtid till nutid var mycket 
intressant. En lagom blandning av "detaljer och i stora drag" Tack Eva ! 

Efter den i förväg beställda lunchen fick vi en guidad fascinerande vandring i salar och 
gemak på Skoklosters slott. Det var som om man nästan blev tillbakaflyttad i tiden. 

Som tur var gav vår unga guide tillfälle till många skratt vilket höll "ångan uppe". Och 
det behövdes - de övre våningarna av slottet var nämligen ouppvärmda. 

Detta var min första utflykt med gillet. Kulturellt berikande och mycket trevligt ordnat. 

Berit             Foto Sonja A 
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Spånga folkdansgille på besök hos 
Värendsgillet i Växjö 

Fredag den 24 april for 24 personer 
ifrån SFG för att besöka Värendsgillet i 
Växjö. Bussresan gick genom det 
svenska landskapet som visade upp sig 
från sin vackraste sida med blommor 
och lövskog. Lasse chaufför rattade oss 
tryggt och stadig mot Växjö där vi 
inkvarterades i STF anläggning Evedal, 
naturskönt belägen invid Helgasjön. 

Efter ankomst for vi direkt till Spetsamossen där Värendsgillet önskade SFG välkom-
men med hemlagad god buffé och stor generositet. Göran från Värendsgillet informe-
rades oss om sin arbetsplats på VEAB. VEAB är ett elkraftverk som ingår i Sandvik-
gruppen och försörjer Växjö med omnejd med grön el. Att det krävs duktig och kunnig 
personal som övervakar och sköter det datoriserade och klimatsmarta elkraftverket 
visade sig under en intressant rundvandring. 

 
Sandviksverket Växjö Energi med den spegelblanka Växjösjön i förgrunden 

 
Erik förevigar glastillverkning i Kosta 

Efter en natt stärkande sömn vaknade vi till 
solsken och glittrande vatten vid Evedal, några 
prövade på att ta ett tidigt vårbad. En god 
frukost intogs och därefter avfärd till Kosta 
glasbruk, glaspass införskaffades vilket gav 
reducerade priser på glasinköp och lunch. 

Sören ifrån Värendsgillet guidade oss i buss 
runt om i Växjö, vi fick uppleva vattentorn med 
eko-effekt, kaffepaus och rundvandring i park – 
vi besåg Växjö kyrka där Esaias Tegnér tjänat 
som biskop och hållit många av sina berömda 
tal. År 1342 fick Växjö sina stadsrättigheter av 
kung Magnus Eriksson. 
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Snabbt ombyte av kläder skedde på Evedal för avfärd direkt till Tävelsås BTK hem-
bygdsgård.  

Lördagskvällen fylldes med dansutbyte - inlärning ifrån båda folkdansgillena, god mat 
och glad stämning med många skratt. 

 
Inger och Marianne har mycket roligt 

 
På Evedals vandrarhem var även ett 
trevligt gäng motorcyklister inkvarterade. 
Här gör de sig redo för att orientera sig i 
de småländska skogarna 

 
Vattentornet ”Ekotemplet” ger ett härligt 
eko när man sjunger under det. Detta 
beror på att undersidan har formen av ett 
sfäriskt skal 

 
Växjö domkyrka har många gånger under 
sin 1500-åriga historia skiftat gestalt. Här 
ses de nyaste tillskotten altaret från 1959 
och altarmattan från 1995 
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Söndag morgon och avfärd 10.15 till Kronobergs slottsruin som ligger på en ö i 
Helgasjön och som är byggd för att försvara Småland i samband med Dackefejden. 
Värendsgillet bjöd på trevlig avskedsfika i gröngräset. Vi skildes åt med många kramar 
och tack och adjö.  

SFG sänder ett varmt tack till Värendsgillet för en genomtrevlig helg i Växjö. 
 
Inger W 
 

  
Rune, Eva och Birgitta lyssnar uppmärksamt till Våffelstugan vid Kronobergs slottsruin 
berättelser om den Stora Stormen Gudrun i skir grönska. Lägg märke till det 
och dess verkningar    tjocka grästorvtaket 

 
Avslutning av picknick vid Kronoberg slottsruin och samvaron med Värendsgillet 
 

Foto: Erik och Torsten 
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Udd´n och våren bröt igenom i Kungsan 
Internationella Dansdagen etablerades av ITI-UNESCO och i Sverige firas den 
över hela landet som en nationell Dansens Dag. Den 29 april var det dags för 
Stockholms firande, som hölls i Kungsträdgården. För programmet svarade 
Folkdansringen. Riksordföranden Ingela Thalén, tidigare känd rikspolitiker, 
ledde programmet med entusiasm och rutin. Till mångas överraskning visade 
hon sig också vara en skicklig ”vokalist” när hon framträdde tillsammans med 
dagens huvudband, Russindalens spelmän. 

Vårt folkdanslag och Trätakt svarade för ett av de mest uppmärksammade 
inslagen när de framförde vårt danslustspel Udd’n wä kwast´n. Uppträdandet 
skiljde sig tydligt och fördelaktigt från allt som visades under dagen. Publiken 
var med på noterna och applåderade ofta mitt under dansen. 

Det kändes som en varm fläkt av framtid. Solen värmde, körsbärsträden stod i 
full blom och Udd´n gav ett nytt innehåll åt begreppet folkdans. 

Siw & Erling      Foto Erling och Thomas Lundvik, Söderringen 
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Eggebystämman 30 maj 
Sista chansen att se Udd´n wä kwast´n ? 
13.00 Stämman inleds av riksspelmannen 

Annette Jonsson-Lill 
13.15 Allspel och gruppspel 
15.00 Bellmantolkaren Bengt Jonshult 
15.30 Lustspel med folkdans Udd´n wä kwast´n 

av Spånga Folkdansgille och spelmanslaget 
Trätakt. 

16.00 Gruppspel och allspel.  
17.00 Tapto med näverlurar och horn  

Försäljning av korv, smörgåsar, mångkulturell pyttipanna, kaffe m.m. 

 

 

Midsommarfest vid Spånga Kyrka 
 
Festen vid Spånga kyrka blir bara större, livligare och roligare för varje år som 
går. Det känns att den fyller en viktig funktion, när det gäller att bevara och 
sprida det svenska kulturarvet. Kom gärna i god tid, hjälp till att smycka mid-
sommarstången. Ta med blommor och bind en krans till ditt hår. Spelmanslaget 
Trätakt spelar som vanligt till ringlekar och folkdans. Chokladhjulet och 
tombolan snurrar.  
 
14.00 Midsommarstången kläs med blommor. 
 Kaffeserveringen och stånden öppnar. 
14.30 Midsommarstången reses. 
14.40 Ringdans kring midsommarstången 
15.00 Dansprogram med folkdanslaget 
15.30 Kämpalekar för barnen 
16.00 Avslutning    
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Sommarens danser 
Ulvsättra Loge, Kallhäll 
Tisdagar kl 19-22. Servering. 
Entré 60 kr 
2009 års danser och orkestrar:  
12/5 Skarvarna  
19/5  Löpsjötorparn  
26/5  Gideons  
2/6  ThorBjörns 
9/6  Henkes  
16/6  Samzons  
23/6  Jiges  
30/6  Gideons  
 
Sommaruppehåll v 28, 29, 30, 31  
4/8  Samzons  
11/8  Skarvarna  
18/8  Löpsjötorparn  
25/8  Holens  
1/9  Thorbjörns  
8/9   Jiges 

Skälby Gård 
Torsdagsdans på dansbanan 
mellan 19-22 
28 maj Kulingarna 
4 juni   Märsta Dragspelsgille 
11 juni   Skälby Spelmanslag 
13 aug  Märsta Dragspelsgille 
20 aug  Skälby Spelmanslag 
27 aug  Kulingarna 
 
Orkestrarna är preliminära 

 
 

Dansen på Skansen 2009 
Dansen på Skansen håller på ända fram till sista augusti. Där finns möjlighet att dansa 
allt från foxtrot och bugg till tango och gammalt.  

Schema över danskvällarna i sommar 
Måndagar:  Storbandsdans kl 20-23.   Galejan 
Tisdagar:  Blandad dans kl 15-18 och 20-23.  Galejan 
Onsdagar:  Gammaldans kl 15-18 och 20-23.  
  Dansinstruktion kl 19-20.   Bollnästorget 
Fredagar:  Modern dans kl 20-24.    Galejan 
Lördagar:  Modern dans kl 20-24.    Galejan 
Söndag: (7/6, 5/7) I afton Taube kl 18-21.   Galejan 

För detaljerat program och spelmän, se 
http://www.skansen.se/docs/Dansprogrammet_2009.pdf 
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 Eftersnack! 
 Terminen närmar sig sitt slut och det har 

varit en kylig vår. Men tack vare våra 
danskvällar så har man hållit värmen och 
humöret uppe. Ett kvartalsmöte har vi hunnit 
med efter förra numret av Lubba runt.Vi har 
tränat Udde´n wä kwast´n som skall dansas i 
Kungsträdgården 29 april och även på 
Eggeby gård den 30 maj. Annars tränar vi för 
våra midsommardanser på Rådans äldre-
boende, Brommagården, Fristad 2 gånger, 
Skoga, Nockeby och på midsommarafton 
Kista, Spånga kyrka och Josephina. 

  
Vi har även extra träning inför Nationaldagen på slottet den 6 
juni. Alla som är hemma kan representera Spånga Folkdansgille 
den dagen. Puh, många träningar blir det. 

 

 
Några av våra medlemmar var nere i Växjö 
under helgen 24-26 april och besökte 
Värendsgillet.  
 
Med detta vill jag önska alla en riktigt fin och 
solig sommar med mycket sol och värme. 
 
          Ove J 
 
 
Omtanke ger värme och vänskap 
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Redaktion
Torsten Höglund

Erling Magnusson
Siw Magnusson
Inger Westlund

Reproduktion
Torsten Höglund

21 september 2009
är sista dagen för bidrag till 

nästa nummer av

Sänd ditt bidrag till

Erling Magnusson
Kärrgränd 157

162 46 Vällingby
08-760 41 95 

mobil 070-5956780 
erling_m@spangafolkdansgille.se

eller
Torsten Höglund

torsten_h@spangafolkdansgille.se

är medlemsbladet för 
Spånga Folkdansgille

Maj
12, 19:00 Tisdag Slöjdkväll 
30, 15:30 Lördag Föreställning Udd´n wä kwast´n 

Eggeby stämman 
Juni 
06, 10:00 Lördag Dans för kungafamiljen, 

Nationaldagen 3 ggr 
15, 13:00 Måndag Midsommardans Rådans 

äldreboende 
17, 12:00 Onsdag Midsommardans Brommagården 
17, 13:30 Onsdag Midsommardans Fristad 
18, 13:30 Torsdag Midsommardans Fristad 
18, 15:00 Torsdag Midsommardans Skoga 
18, 18:15 Torsdag Midsommardans Nockeby 
19, 12:00 Fredag Midsommardans Kista
19, 14:00 Fredag Midsommardans Spånga 
19, 16:30 Fredag Midsommardans Josephina
September
05 Lördag Föreställning Tensta Marknad
07, 19:30 Måndag Start Folkdans
10, 19:00 Torsdag Kvartalsmöte
14, 18:45 Måndag Start Sång
16, 19:30 Onsdag Start Gammel-Gillesdans
17, 19:00 Torsdag Dräktmöte
21 Måndag Sista manusdag Lubba Runt nr 3
22, 19:00 Tisdag Basarträff
29, 19:30 Tisdag Start Nybörjarkurs
Oktober
01, 19:30 Torsdag Alternativ start Nybörjarkurs
05 Måndag Utgivning Lubba Runt nr 3

 



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 2009 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
Karl-Olof Dahl 38 81 49 karl_olof@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 och Julmarknaden i Spånga Folkan. 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
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
Eva Askberger 0171-51604 eva_a@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
Marianne  Österlind 372023 marianne_o@spangafolkdansgille.se
Erling Magnusson 760 41 95 erling_m@spangafolkdansgille.se
Eina Olofsson 760 18 12 eina_o@spangafolkdansgille.se


