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Lyckojul 
I Anna-Gretas brevlåda hamnade Hendes Verden, modern dansk ”husmoderstidskrift”. 
Den visar sig vara en alldeles utmärkt publikation, den har nämligen samma uppfattning 
som vi, att dans är den bästa motionsformen. Små grodorna, Räven raskar, Jungfru, 
jungfru m fl piggar upp både kropp och själ, bränner överflödiga kalorier och tillför 
glada endorfiner. För att inte tala om effekten av att få dansa gille- och folkdanser. I den 
här tidningen kan du läsa om sex sådana lyckobringande tilldragelser. 

Glädjande nyheter är också att vi fått sex nya medlemmar med det nya året. Tre av dem 
presenterar sig här, tre hoppas vi kunna presentera i nästa utgåva. Vi ser alla fram emot 
många glädjestunder tillsammans med våra nya danskompisar. 

För övrigt tillönskas ni alla en glad vår från 
Torsten, Inger, Siw och Erling 
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Lekledningar 2011 och 2012 
Spånga Torg, lördagen den 12:e december 

Sen många år tillbaka har vi deltagit i företagarföreningens julmarknad på Spånga torg. 

Marknadsdagen 2011 bjöd på mulet och gråkallt väder, trots detta var marknaden 
välbesökt och det fanns många fina saker att köpa i stånden. Skolbarnen var flitiga med 
sina lotterier. 

Tomtefar Kurt och Tomtemor Sonja gick omkring och bidrog till julstämningen och 
bjöd på godis. På grund av ombyggnad på torget var vi många som undrade om det 
skulle bli någon julmarknad. Elen fungerade dåligt men Björn kontaktade elansvarig så 
att spelmännen Brumme och Nisse slapp att frysa så förskräckligt. Men den stora fina 
granen vägrade att lysa upp torget. 

Första lekledningen gick av stapeln klockan 11 med Björn vid mikrofonen och 
undertecknad som lekledare. Man har installerat två stora blomkrukor av cement just 
där vi brukade dansa och flyttat granen längre från scenen viket gjorde att det var långt 
avstånd mellan musik och dansare. Inte kul men det var bara att gilla läget och dansa 
på. Ringen var stor av barn, vuxna och flera medlemmar från gillet. Andra lekledningen 
klockan 14 stod Kalle (ny tomtefar) vid mikrofonen och Gunnel dansade inne i ringen. 
Även denna gång var det en stor ring och som vanligt utdelning av godispåsar efter 
raketen. 

Vid pennan Anna-Greta 
 

Gunnel ledde lekarna andra 
gången och dansringen var 
stor och sprallig. 
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Sonja och Kurt var glada 
förmiddagstomtar. Julgodiset 
försvann snabbt ur korgarna.  
I bakgrunden Brumme Börlin. 

 
 

Café Grönlingen, torsdagen den 15:e december 
Med kort varsel fick Ove en förfrågan om lekledning för personal på barnomsorgen i 
Tensta. 

Björn, Marianne, Kalle, Anna-Greta, Ove och Iréne åtog sig uppdraget. Som speleman 
hade vi Tommy med sitt dragspel. 

Det var 80 personer som skulle aktiveras med jullekar. På grund av litet utrymme dela-
des gruppen och ena halvan fick gå en trappa upp för att leka charader. Ett önskemål var 
lite mer ovanliga danslekar typ Skära, skära havre och Viljen i veta, alltså inte Små gro-
dorna och Räven raskar. Det var väldigt glad stämning och alla var med i ringen. Björn 
intog position i mitten, skojade, spexade och for omkring som en tioåring. Vi dansade 
traditionella jullekar men även ”Tre små gummor” och” Vi komma vi komma ”efter 
Malins och Sandras koreografi. Efter en kort paus och lite vatten körde vi hela program-
met en gång till. Vi som var där hade väldigt roligt men jag tror att barnomsorgsperso-
nalen hade ännu roligare och tackade många gånger.  

Vid pennan Anna-Greta 

 
Grönlingen (Barbatula barbatula) är en taggfenig benfisk. Andra namn på den är gråmört, sand-
krypare, smerler, smärling, smörling, stengrönling och tånglake. Namnet "grönling" tros vara en 
förvanskning av det västgermanska ordet gründling, vilket betyder 'grundlevande' (Wikipedia) 
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S:t Tomaskyrkan i Vällingby den 14:e januari 
S:t Tomas kyrka är en underfundigt byggd kyrka, i sin arkitektur bjuder den på varier-
ande upplevelser och upptäckter. Kyrkan har fått sitt namn efter Jesu tvivlande lärjunge 
Tomas. Men den 14/1 var det ingen som tvivlade eller visade missmod, glädjen stod 
högt i tak och 140 betalande gäster hade anlänt för att dansa ut julen i Vällingby kyrka. 

 
            God ordning i ringarna 

   
Alf och Gert spelar  Efter väl förrättat värv   Extra gott godis under granen 

Mammor och pappor, far- och morförändrar och små glada skuttiga barn dansade runt 
till jullekar och sprittande musik. Spånga folkdansgille höll högt tempo i två omgångar 
jullekar, alla var nöjda när tomten avslutade dansupplevelserna med att dela ut godis-
påsar till alla barn.          Inger W  
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Vectra Consulting, lördagen den 14:e januari 
För tredje året i rad, varav två i nya fräscha lokaler på samma gata, lekte vi ut julen på 
detta företag, vars namn betyder transport på latin. Deras konsulter finns både i 
Sverige, Norge och Danmark och löser utmaningar inom trafikinfrastrukturen från 
utredning och analys till bygg-och projektledning och så småningom drift och 
underhåll. Ett exempel är utbyggnaden av Mälarbanan 20 km mellan Tomteboda och 
Kallhäll. Det ska bli två nya spår. 

Idag skulle konsulterna och deras barn roas, 
och det fanns gott om barnfamiljer, som ville 
dansa ut julen, eftersom personalen är ung. 
Samlingslokalen var stor och det var högt i tak, 
så när raketen avfyrades som avslutning på 
dansen fick alla ta i allt vad de orkade och lite 
till. Alla de populära danserna var med och 
Erling presenterade lite historik kring några av 
dem. Eva visade inne i ringen så alla skulle 
göra rätt med armar och ben. Hans-Erik 
Mattsson underhöll på sitt dragspel innan dansen började och även efter vi var klara 
med jullekarna. Ljudet sköttes av Rickard så Erling och Angelas sång hördes i hela den 
stora lokalen. Sedan försvann alla barn till en fiskdamm i ett angränsande rum och efter 
det gick de upp en trappa till ytterligare ett rum för att bli roade av en clown. Sedan var 
julen slut för denna gång. 

 
Vi hoppas på att få fortsätta komma tillbaka Vectura eftersom det är trevligt att komma 
till ett företag, som omväxling/komplement till kyrkor och äldreboende. 

Angela 
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Lidingö, Bodals kyrka den 15:e januari 
"Hej, jag heter Robert" var den barnvänliga hälsningsfrasen till predikan innan sön-
dagens julgransplundring i Bodals kyrka på Lidingö.  

I väntan på att alla hittat en plats, fångas blicken mellan fondväggens stora fönster av en 
vacker altartavla i trä som visar Jesus vid Genesarets sjö. Annorlunda och tänkvärt med 
en bild av Jesus, ännu under hans livsgärning. 

Det ljusa kyrkorummet fylldes av förväntansfulla barn med föräldrar samt reserverade 
platser för Spånga folkdansgille och Trätakt. Barnkören satt snällt och väntade bredvid 
altaret på sin tur att framträda. Vi fick även fin duettsång av två av barnkörens något 
äldre medlemmar. 

De flesta hade nog vissa svårigheter att få till melodin i de nya psalmerna, men med 
skicklig kantor och allas goda vilja blev det som Robert sa: "Jättebra". Nytt för mig var 
att Bibeln kunde liknas vid en lök, en rent fysisk, som sedan placerades på altaret. Detta 
var en predikan med många bottnar som stämde till eftertanke. 

Efter gudstjänsten tog Trätakt täten i långdansen som valsade in till julgransplundring-
en. Eva och Angela sjöng, Ove var utmärkt konferencier och vi andra försökte efter 
förmåga hålla ordning på dansens två ringar, med stora och små i trivsam blandning. 
Det är fantastiskt att se att även de allra minsta känner till våra gamla danslekar. Med 
två givna övningstillfällen per år är den urgamla "se-gör-lär-"pedagogiken osviklig som 
kulturbärare. 

När granen var återbördad till naturen och med barnen djupt försjunkna i fiskdammens 
godispåsar, var det dags att skiljas för denna gång. Vi dansare och sångare tackar för att 
vi får medverka i Er fest och hoppas naturligtvis att: "Och till nästa år igen..." 

Marianne Ö 

 
Foto Torsten 
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Rådan måndagen den 16:e januari 
Varmt välkomnade känner vi oss alltid till Rådans äldreboende. Julgranen som ska 
plundras står behändigt redan ute på terrassen till fromma för dansgolvet där både 
Trätakt och dansare då får bättre svängrum. Erling är som alltid en utmärkt 
konferencier, så att alla vet sin plats i dansen och sången.   

Vi inledde med långdans till "Nu 
är det jul och igen..." Egentligen 
en något skev inledning då vi just 
passerad Tjugondagknut. Då känns 
avslutningens "Nu är glada julen 
slut, slut, slut..." mer klockren, 
eftersom vi däremellan klarat av 
både "Far min han sådde.., Skära, 
skära havre och Räven raskar." 
Gamla kända dansvisor där 
publiken stämde in i sången.  

Trätakt spelade dessutom en 
avslutningsvals där vi fick 
möjlighet att bjuda upp de i 
publiken som ville tråda några 
varv i dansen. Det gick även 
bra att sitta och dansa med en 
arm kring midjan.  

Efter dans och sång väntade 
sedan ett generöst kaffebord i 
dagrummet. 

 
Foto Torsten 

Medan spröda struvor smälte 
i munnen, summerade vi 
dagen och hade lite svårt att 
lämna den varma atmosfären 
och gemenskapen. Här finns 
en omtanke som värmer 
även oss gäster. 

Vi i Spånga folkdansgille är 
glada att ni bjuder in oss och 
vill nu tillönska alla en god 
fortsättning på det nya året. 

Marianne Ö 
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Funktionärsfest med hemlig destination 
2012-02-04 avreste gillets funktionärer ifrån Spånga med abonnerad buss – destina-
tionen var av de flesta okänd - helt naturligt kom snabbt frågan "vart är vi på väg". I 
bästa på spåret anda delades ledtrådar ut till de ovetande, och gemensamt huvudbry 
infann sig. Eftersom bussen tryggt rattades söderut och vek av mot E20 blev slut-
ledningen - vi är på väg till Taxinge slott. 
Oh ja, där låg Taxinge slott, belägen vid stora Gripsholmsviken och just nu vackert 
inbäddad i vit snö. Fru Fimmerstad välkomnade oss med en delikat trerätters middag. 
Till kaffet berättade ovannämnda dam om slottets historia och så även kakslottets. 1979 
vågade två modiga damer låna 4 miljoner av banken, starta en caférörelse och tio år 
senare amorterade man av banklånet helt. Vilket tyder på stor beslutsamhet, mycket 
jobb och därtill en lukrativ affärsrörelse. 
I bitande kallt och stjärnklart väder lämnade vi Taxinge. 
Tack SFG för en mycket trevlig utfärd.    Inger W 

   
Dans från matbord till kaffebord   Matsalen med den storslagna tavlan 

   
Salongen med den gyllene tapeten Taxinge i kvällsbelysning      Foto Erling 
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Taxinge-Näsby en sagolik historia 
Den förste kände ägaren till egendomen Taxinge-Näsby var Erik Birgersson år 1281. Gustav 
Vasa gjorde som han plägade, drog in den till kronan. Sedan dess har 18 ägare passerat. Det 
nuvarande slottet byggdes 1806-09 av Baron Anders von Wahrendorff efter ritningar av 
Stockholms stadsarkitekt Christoffer Gjörwell. Slottet och parken ägs av Södertälje kommun 
medan godset i övrigt tillhör Nykvarns kommun. Slottet har stora, vackra sällskapsrum 
idealiska för dagskonferenser och fester.  
Kring slottet ligger en rik parkanläggning med en engelsk park från 1700-talet, en turkisk 
vattenkiosk från 1856, en italiensk trädgård från 1914, en fransk trädgård från samma tid, ett 
duvslag, en kinesisk pagod och ett lusthus. Men trots allt är Taxinge slott idag mest känt för 
Europas största kakbord med 50 sorters hembakt bröd. Du betalar bara för det Du lägger på 
tallriken. God spis! 
Läs mer på www.taxingeslott.se  
 

 

Lösning på Lubba Runt krysset 

 
Tack Ulla och Hasse Ruta för ett trevligt julpyssel. 

Lyckliga vinnare blev Marianne och Björn Kjellander, Eina och  
Kenneth Olofsson och Rigmor Westerdahl 
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Vem vill sy en sekelskifteskjol 1895 
Mönster och sömnadsbeskrivning är gjorda med utgångspunkt från 
Jämtlands läns museums samlingar av kjolar från tiden 1890-1905. 

 
Foto Torsten 

Vi har ett mönster på 5 våder i olika storlekar från 36 till 46. 

Detta sker under de två inbokade dräktkvällarna under våren. Nästa blir 
torsdag den 26/4 kl. 19-21. 

Vi kommer också finnas i lokalen på måndagar mellan 17.30 och 19.30 för 
syhjälp. Ta kontakt med oss för information. 

Dräktsektionen 
Gunnel och Kristina 
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Ringlekar förnyas! 

Vid det senaste julutfirandet på Stora Torget, 
då granen därstädes skulle avklädas och 
bortforslas, klagade några äldre medborgare 
över att de inte kände igen ringlekarna. Nej, 
självfallet måste detta gamla kulturarv förnyas i 
takt med vår moderna tid, och här vill jag som 
parktant gå i en självklar spets. Inga barn vet 
idag‚ hur ett tvättbräde ser ut, eller varför vi 
klappar vår tvätt. I leken “Så gå vi runt om ett 
enebärssnår” får barnen nu sjunga så göra vi, 
när vi starta maskinen, starta maskinen, starta 
maskinen” med topp - resp. frontmatning och 
knapptryckning som minspel. 

Därpå - i ställer för det otidsenliga hängandet 
av tvätten för torkning - får barnen utföra 
roterande kroppsrörelser för figurering av 
torktumling. 

Den ålderdomliga “Så väva vi vadmal” har 
också förnyats, då ju ingen vettig människa idag 
väver dylikt. Rävens överraskande av isen är 
ävenledes utsatt för reformation, och nya 
personlighetsmönster kommer att inbakas i 
dess yrkesflora, ex. vis coacherna, hackarna och 
stylisterna. 

Den inledda förnyelsen av kulturarvet kommer 
att fortsätta vid midsommarfirandet, då “Små 
grodorna” kommer att förses med en 
modernare och mer ergonomiskt utformad 
koreografi (hoppning).  

Gurli Pettersson, parktant 

(Saxat ur Grönköpings Weckoblad 
februari 2012) 
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Nya medlemmar 

 
Inger Vall, Roland Sund och Irene Bodell 

Hej alla glada dansare! 
En kort beskrivning av oss 
Jag (Inger) kommer från Jämtland och har bott i Stockholm sen 1960. Roland är född i 
Hässelby Villastad och har bott i Stockholm hela livet. Roland har jobbat på SJ och SL 
och jag inom vården. Tillsammans har vi fem barn och tolv barnbarn varav tre barn och 
tio barnbarn är Rolands. 
Vi träffades 1981. Då började vi dansa. Vi gick gammeldanskurs på Mälarsalen med 
Brolle som ledare. Från 1985 dansade vi gilledans med Schottisjiggarna till 2005 då de 
tyvärr lades ned på grund av många medlemmars höga ålder och bristande hälsa. Då 
dans är ett av våra intressen är vi glada över att nu kunna dansa hos er. Vi tycker det är 
jättetrevligt här. Våra andra intressen är skidåkning, vandringar och resor. Vi har rest en 
del i Sydamerika och Asien, bl.a. vandrat Inkaleden och bestigit Mount Kinabalu på 
Borneo. Kramar inger vall roland sund  
 
Hej på er. 
Vem är jag? Uppvuxen i norra Uppland i en liten by som heter Kerstinbo. Kom till 
Lidingö som 14-åring. När jag var 18 gick jag en kurs i gammeldans och dansade en 
sommar på Björknäs-paviljongen. Träffade min man och han var inte dansare så det 
blev inte så mycket dans. Vi fick en son och flyttade till Hälsingland på grund av 
bostadsbristen. Kom ner till Tyresö 1964 och har jobbat inom åldringsvården hela mitt 
verksamma liv. Vi idrottade mycket och 1987 kom jag ut på dansbanan igen och året 
därpå flyttade jag hit till Bromma. Från det jag blev pensionär har jag hjälpt till på 
Stockholms största eftermiddagsdans, Söderträffen. Sen 4 år tillbaka är jag medlems-
kassör och fortsätter om årsmötet vill. På sommaren jobbar jag i Årsta på den vackra 
utedansbanan Årstaliden.  Det är en liten överblick över vad jag gjort under mina år. Jag 
trivs mycket bra på Spångafolkan där det är fin stämning bland dansarna. 

Kram!  Irene Bodell 
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Välkomna till stickkafé! 
När Team Basar träffas nästa gång ska vi ha stickkafé! Då kommer Margareta att lära ut 
dominostickning som passar bra till fina grytlappar(se bilden till vänster). 

   
Ta gärna med stickor storlek 2,5 -5 om du har och gärna bomullsgarn om du har det. 
Om du hellre vill virka eller sy så går det också jättebra. Vi kommer att vara i Spånga 
Folkan tisdagen den 20 mars klockan 19.00 – ca 20.30.  
Jag kanske ska förklara för er som aldrig varit med vad Team Basar gör. Vi är en liten 
grupp som försöker få fram hemslöjdalster till tombola, lotterier och julmarknad. Vi 
ordnar träffar där man kan jobba lite‘ och kläcka idéer. Vi försöker hitta på sånt som 
många kan dela på med inte alltför stor arbetsinsats. Det är inte bara jobb utan lite´ 
trivsamt också. Det är ett bra sätt att lära känna andra i gillet. 
Här ser ni ytterligare några bilder från vårt senaste möte när vi sydde kassar. 

           
Vi samlar fortfarande på champagnekorkar men vi vet inte ännu vad vi ska ha dom till! 
Om du har några så lägg dom gärna på skrivbordet inne i styrelserummet. 
Hoppas vi ses på stickkaféet! Team Basar gm Eva 
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Tack för uppvaktningen på min födelsedag 
Här är resultatet av den blomstercheck, som 
överlämnades av Anna-Greta och Kalle. 
Siw Magnusson 

 

 

 
Ett	hjärtligt	tack	för	hågkomsten	med	
anledning	av	min	80‐årsdag.	
Hälsningar	från	Birgitta	Broman 

 
Hjärtligt tack för uppvaktningen i  

samband med min födelsedag! 
Iréne Jansson 

 

Sid 15 
 

Eggeby Folkmusikfestival 
 

Lördag den 26 maj. Musik, sång och dans.  
Premiär för folkdanslagets nya scenföreställning 

Anteckna i almanackan! 

 
Foto Siw M 

Barnen gjorde succé vid fjolårets program på Eggeby gård.  
Det blir spännande att se hur det blir i år! 

 
 

Välkommen till årets fest 

     

Plats: Spånga Folkan 
Tid: Fredagen den 30 mars kl 19.00 
Pris: 150 kr 
Musik: Tom och Nisse 
Anmäl dig senast onsdagen den 21mars. 
Mat (tre rätter) och dans, vad mer kan man 
önska sig. 

Hoppas vi ses! 
Festkommittén 



Sid 16 
 

Eftersnack 
Nu medan smältvattnet bildar stora sjöar 
på gräsmattorna kan vi konstatera att 
vårterminen verkligen kommit igång på 
allvar. Malin och Sandra gör sitt bästa för 
att vi ska dansa i takt i gamla och nya 
danser inför det traditionella framträdandet 
vid Eggeby Gård i maj. Vi börjar se 
konturerna till vad som kommer att bli ett 
toppenprogram. 
 
I skrivande stund är det knappt en vecka 
sedan vårt årsmöte och jag får tacka för 
fortsatt förtroende som ordförande i 
ytterligare ett år. Från årsmötet kan vi 
notera att den befarade och budgeterade 
förlusten för år 2011 till slut vändes i ett 
överskott på ca 7000 kr efter boksluts-
dispositioner. Bra jobbat allesammans, 
hoppas vi kan fortsätta så även i år. Vi fick 
även ta del av lite statistik från onsdags-
danserna. Sonja Aronsson hade gjort en 
förtjänstfull sammanställning över åren 
2000-2011. Från att i starten ha varit 
övervägande medlemmar som dansat 
(90%) är det nu hälften/hälften av 
betalande dansare och medlemmar. 
Intäkterna har samtidigt ökat från ca 2000 
kr första terminen till dagens 10000 kr.  

 
Vi har nu fått 6 nya medlemmar nämligen Irene Bodell, Inger Vall, Roland Sund, 
Gunnar Sundin, Christer Persson och Birgitta Persson, som vi hälsar varmt välkomna. 
Men säg den glädje som varar... 5 av våra gamla medlemmar har lämnat oss under året. 

 
Nu tränar vi vidare med sikte på Eggeby och för dem som är sugen på mer så kommer 
en endags polskekurs med Ingemar Ramström den 10 mars. Och vem vet, intresset 
verkar tillräckligt stort, det verkar kunna bli även en buggkurs under våren. Vi får väl se 
vad styrelsen kommer fram till.  
 
Vi ses på dansgolvet //Bertil 

 

 
 
 

Lite kom ihåg 
 
20 mars tisdag 19.00 Basarträff 
 
30 mars fredag 19.00 Årsfest 
 
17 april tisdag  19.00 Basarträff 
 
19 april torsdag 19.00 Kvartalsmöte 
 
25 april onsdag 19.30 Sista gilledansen 
 
26 april torsdag 19.00 Dräktträff 
 
30 april  måndag  19.30 Sista manusdag Lubba 
     Runt nr 2/2012 
 
14 maj måndag 19.30 Utgivning Lubba  
    Runt nr 2/2012 
 
14 maj  måndag 19.30 Sista folkdansen 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

c/o Angela Enfors, Ängsullsvägen 15, 162 46 Vällingby

Danslokal: Spånga Folkan, Spångavägen 353.
Telefonsvarare: 08-36 47 78
Dansledare: Sandra Finnermark 08-739 32 16 

Malin Lennartsson 08-85 81 06

Beställning av dansuppvisningar och lekledning: 
Ove Jansson 08-645 98 45 eller telefonsvararen 08-36 47 78

Postgiro 38852-0

Hemsida: http://spangafolkdansgille.se

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 2012 följande kontaktpersoner 

 
Styrelse 

 
Ordförande Bertil Österlind 37 20 23 bertil_o@spangafolkdansgille.se 
Vice ordförande Ove Jansson 645 98 45 ove_j@spangafolkdansgille.se 
Sekreterare Angela Enfors 761 28 91 angela_e@spangafolkdansgille.se 
Kassör Margareta Klintholm 36 71 57 margareta_k@spangafolkdansgille.se 
Ledamot Eva Askberger 0171-51604 eva_a@spangafolkdansgille.se 
Suppleant Karl-Olof Dahl 38 81 49 karl_olof_d@spangafolkdansgille.se 
Suppleant Berit Lindth 760 39 55 berit_l@spangafolkdansgille.se 
 

Sammankallande 
 
Dans och musik Ove Jansson 645 98 45 ove_j@spangafolkdansgille.se 
Gilledans Rune Forsberg 837 213 9 rune_f@spangafolkdansgille.se 
Dräkt  Gunnel Petersson  760 99 55  gunnel_p@spangafolkdansgille.se 
Team Basar Eva Askberger 0171-51604 eva_a@spangafolkdansgille.se 
Festkommittén Margareta Warholm 795 84 08 margareta_w@spangafolkdansgille.se 
Lubba Runt Erling Magnusson  760 41 95 erling_m@spangafolkdansgille.se 
Lokalkommittén Kurt Aronsson 739 05 61 kurt_a@spangafolkdansgille.se 
Resesektionen Marianne Österlind  372023  marianne_o@spangafolkdansgille.se 
PR-sektionen Erling Magnusson  760 41 95 erling_m@spangafolkdansgille.se 
Webmaster Erik Enfors 761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se 
 
 


