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Dansen	förenar	
Dans är ett internationellt språk som vidgar våra kulturella ramar och förenar folk tvärs 
över verbala hinder. Dansens Dag i Kungsträdgården är ett bra exempel, som du kan 
läsa om i denna utgåva. Omedelbart före vårt framträdande på scenen kunde vi glädja 
oss åt dans på egyptiska. Det följdes av en kurs i skotsk reel, denna gång utan säckpipa 
och kilt. Till hösten planerar vi en resa till Budapest och där kommer chansen att prova 
på chardas. 

I dessa dagar har det varit mycket prat om sammanhållningen inom den europeiska 
unionen. Det finns redan en EU-hymn, men det tycks inte räcka till. Dags att skapa en 
EU-dans! 

I sommar blir det som vanligt dans på utebanor och lövade logar. Runt Stockholm finns 
en hel del att välja på. Du hittar tips i slutet av tidningen. Där finns möjlighet att upp-
rätthålla konditionen och finna nya vänner och bekanta. Dansen förenar nytta med nöje. 

Vi ses igen i september, förhoppningsvis lite brunbrända och mycket danssugna.   

En skön sommar önskar 

Torsten, Marianne, Inger, Siw och Erling 
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Sammandrag	kvartalsmötet	22.4.14	
Förskottsinbetalningen plus en den av totalsumman för 
resan till Budapest, kommer att debiteras inom kort. 

Frågorna om ny klädlook och framtidsgruppen har haft 
särskild tyngd. Klädlooken diskuterades livligt och 
åsikterna äro många om storleken på loggan. Frågan 
återkommer. 

Styrelsen återkommer även med närmare redovisning 
av framtidsgruppens gedigna arbete som mycket 
handlat om att komma igång med barn- och 
ungdomsgrupp. 

Listor sätts snart upp inför midsommarträningen. 

Vi är anmälda att delta i festivalen på Hässelby slott någon av dagarna 7-10 augusti. 

Vi avvaktar datum för Vällingby dansdag i augusti eller september. 

Kurt berättar att kyrkan numera hyr lokalen på torsdagar. Kyrkan behöver egna 
garderober för sina utensilier varför våra väggfasta skåp flyttas. 

Efter omröstning beslutades att Gillet företar en långresa vartannat år och däremellan en 
kortare resa. 

Sysektionen har "öppet hus" varje måndag kl. 
18.00 för dem som tränger hjälp med någon 
form av sömnad. Verksamheten är populär. 

Ove Jansson avtackades med en present för 
mycket väl skött styrelseuppdrag under 
många år. Ove arbetar vidare i Dans- och 
musikgruppen. 

Gillesdansen börjar onsdag den 17.9, dvs. en 
vecka senare än planerat. 

Lingonrisplockningen bestämdes till 
söndagen den 16 november. 

Vid pennan 

Marianne Österlind 
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ÅRSVÅRFEST	4	april	2014	
Det har tisslats och tasslats några måndagar före ordinarie träning och det är 
festkommittén som förberett denna fest, som vi fick uppleva i kväll. 

Redan när kom in i foajén slogs man av hur många som ville komma och vi var över 60 
personer, som minglade runt. Kvällens konferencier erbjöd välkomstdrink och sorlet 
steg men överröstade inte helt spelmanslaget Kollijox, som underhöll redan nu. Det är 
inte första gången vi njuter av dem. 

De flesta hittade med hjälp av en papperslapp med en siffra på en lämplig partner att gå 
till bords med. Vi såg fram emot maten när ordförande Bertil på vers hälsat oss 
välkomna. Förrätten stod redan på borden och det var en smörgås med gubbröra. Ett 
läckert buffébord stod sedan uppdukat och det fanns 2 sorters marinerade kycklingspett 
och välsmakande bulgur- och pastasallader. Man kunde sedan avrunda med goda ostar 
(som var den halva rätt som utlovats i inbjudan). Förutom att prata med trevligt 
bordssällskap fick vi också chans att sjunga tillsammans om ätandets vedermödor på 
melodin "Det sker blott en gång". 

Vi fick en halvtimme på oss att dansa ner maten till Kollijox härliga dansmusik. En 
kvinna på ståbas bland fyra herrar på nyckelharpa, cittra, dragspel och gitarr fick de 
flesta upp på dansgolvet. 

Men vad händer nu? Karl XII:s Karoliner kommer plötsligt instormande och gör en 
stram uppvisning. Har ni inte kommit lite fel i tid och rum? Tillbaka till "Tidstwist" 
gubbar!  

Till det efterlängtade kaffet fanns en hel 
symfoni av bakverk så det var bara att frossa. 
Stärkta av sockerpåslaget fortsatte dansen nu 
med Rune som dansledare. Många 
onsdagsdansare som kommit i kväll kände sig 
säkert hemma i dessa gillesdanser. Dessutom 
kan alla vara med.  

Dansen pågick så länge vi orkade och sedan 
återstod "bara" att återställa Folkan i skick för 
lördagens aktiviteter.  

Vi tackar festkommittén Lars-Erik (bartender 
och konferencier), Anne-Marie, Inger, Len-
Marie och Margareta för en väldigt trevlig 
och glädjefylld fest. Nu får det bli vår! 

Angela 
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Kvällens musikanter, Kollijox, med nyckelharpa, gitarr, cittra, ståbas, dragspel och durspel, bjöd 
på finstämd folkmusik och härlig dansmusik. Foto Berit Lindh 

 

Stockholm	Folk	Festival	på	Hässelby	Slott	
och	Dansdagen	i	Vällingby	

 

 
Anteckna 9-10 augusti i er almanacka för Folkfestivalen på Hässelby slott och 30 
augusti för Dansdagen i Vällingby. Då ska vi visa delar av vår annorlunda föreställning 
som gestaltar verksamheter från norr till söder i vårt avlånga land. Några delar av före-
ställningen framförde vi under Dansens dag i Kungsträdgården 27 april. Se nästa sida.  
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Dansens	dag	i	Sommarstockholm	
Precis i körsbärsblomningens och försommarens tid begicks Dansens dag i Kungs-
trädgården 27 april. Från Stora scenen avlöste spelmanslagen varandra till den dansanta 
publikens förtjusning. Stor förtjusning rönte även magdansöserna som lyckades med 
rörelser som ligger lååångt ifrån våra polskor. Vi bör nog inte ens försöka. Vi prövade 
inte ens den skotska reelen som en svensk kiltklädd gosse (var fanns kniven i 
strumpan?) lockade upp publiken med innan vårt framträdande. Lite ryckte det allt i 
benen, men vi var alltför upptagna av att memorera våra egna invecklade turer.  

   
Stjärnspelmännen Trätakt och dansen stjärnan                        Foto Berit Lindh 

När Erling sedan klargörande introducerade oss, började vi så smått inta våra positioner 
ute bland publiken. Oves handklappning var startskottet och vi strömmade in på dans-
golvet från alla vädersträck. Birebompskans fläckpolska satt rätt bra följt av Stjärnan 
som gav applåder. Engelskan kändes först lite osäker, hur blev uppställningen egent-
ligen? Men slingern hade vi äntligen kläm på, tror vi...?   

Den svagaste länken denna soliga dag var faktiskt inte dansstegen utan hur vi skulle 
hinna byta om till Lapplands-scenen. Men Trätakt räddade oss som vanligt och stämde 
upp en halv låt till, vilket skänkte välbehövlig lisa till begynnande franska nerver.  

Hur tror ni att Cullbergbaletten hade lyft fram Lappland i ett dansspel? Vågar vi tro att 
vi givit dem en liten hint? I Malin Lennartssons tappning är vår Lapplandstolkning helt 
klart spektakulär. En frustande, lurvig rentjur, en dödsföraktande samepojke och ett 
gäng käckt Riverdansande renar. Och Erik och Kalle som lät midnattssolen stråla över 
både skådespel och imaginära fjäll. "Ove rentjur" får nog dessutom utnämnas till dagens 
tappraste som uthärdade den obarmhärtiga värmen i vinterpäls.  

Lapplandspremiären har härmed begåtts. I augusti ska resten av Sverige dansas fram i 
åtminstone slott och, vad vet man, kanske även koja.                       Marianne Ö 
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Välkommen till 

Midsommarfirande	
vid Spånga	Kyrka 

Midsommarafton kl. 13.00 – 16.00 
Spånga	Folkdansgille	
uppträder med dans och sång och 
Spelmanslaget Trätakt står för 
musiken.  
 Kaffe med hembakat bröd 
 Hemslöjdstombola 
 Chokladhjul 
 Kämpalekar för barnen 

Kaffeserveringen öppnar i år redan kl. 13 så att ni hinner fika innan dansen som börjar 
kl 14, men kom gärna tidigare och hjälp till att smycka stången med blommor. Ta med 
egna blommor och bind en krans att smycka dig själv med.  

	
Och	vi	måste	förbereda	oss	för	midsommarens	tombola!	

 
Om du har något hemslöjdsaktigt som du vill bidra med till vinst i tombolan så tar vi 
med glädje emot det i Spångafolkan alla måndagar före midsommarveckan. 
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Sommarens	danser	
Ulvsättra Loge, Kallhäll 
Tisdagar kl 19-22. Servering. 
Entré 80 kr. 
2014 års danser och orkestrar:  
6/5 (v19) Hermanssons  
13/5  Samzons  
20/5  Löpsjötorparn 
27/5  Holens 
3/6  Jiges 
10/6  Gideons 
17/6  Edwings 
24/6 (v26) Skarvarna  
 
Sommaruppehåll v 27, 28, 29, 30  
29/7 (v31) Samzons 
5/8 (v32) Jiges  
12/8  Holens  
19/8  Hermanssons  
26/8  Gideons 
2/9  Edwings  
9/9 Henkes 
16/9 (v38) Löpsjötorparn 

Skälby Gård 
Torsdagsdans på dansbanan 
mellan 19-22. Entré 60 kr. 
22 maj Kulingarna 
5 juni   Skälby Spelmanslag  
12 juni   Mirabell-kvartetten 
7 aug  Skälby Spelmanslag  
14 aug  Mirabell-kvartetten 
21 aug  Kulingarna 
Orkestrarna är preliminära. Servering 
i annexet. Dans inomhus vid regn. 

 
 

 

Dansen på Skansen 2014 
Dansen på Skansen håller på ända fram till slutet av augusti. Där finns möjlighet att 
dansa allt från foxtrot och bugg till tango och gammalt.  

Schema över danskvällarna i sommar 
Måndagar:  Skansens storband kl. 20-23   Galejan 
Tisdagar:  Blandad dans kl. 15-18 och 20-23  Galejan 
Onsdagar:  Dansinstruktion kl. 18-19, Gammeldans kl. 19.30-23 Bollnästorget 
Torsdagar:  Glorias 50 + disco kl. 19-23 (fyra kvällar)     Galejan 
Fredagar: Modern dans kl. 20-24    Galejan 
Lördagar:  Modern dans kl. 20-24    Galejan 
 

För detaljerat program och spelmän, se http://www.skansen.se 
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Eftersnack 

Så blev det då sommar även i år. Ja i skrivande stund har 
sommaren kommit och vi har just framfört en bejublad 
föreställning i ”Kungsan”. Sommaren är kort enligt en 
gammal hitlåt/slagdänga eller vad det nu heter med dagens 
vokabulär, så jag har inga föreställningar om en fortsättning 
utan bakslag. Gräset blev i alla fall klippt en första gång nu 
idag och förhoppningsvis har det inte vuxit sig alltför långt 
när vi kommer hem från vår sedan många år diskuterade 
skottlandsresa. Nu blir den i alla fall äntligen av, men tid-
punkten känns lite fel det är ju så mycket som händer på 
hemmaplan som man borde få uppleva fullt ut. I Kungsan 
var körsbärsträden så gott som utblommade, medan vårt 
träd på hemmaplan har fått sin första utslagna blomma idag. 
Om en vecka när vi kommer åter är väl även det utblommat. 
Vi har i alla fall kunnat notera några bin i trädgården i år, så vi kanske kan se fram emot 
en riklig skörd. Förra året blev det skralt med bär, pga. insektsbrist vid blomningen. 
 
Nog ordat om vädret, vi har en hektisk avslutning på våren framför oss. Nybörjarkursen 
i folkdans på Spångavis inkräktade ju en del på våra träningstillfällen, så våra 
ambitioner om ett nytt program till sommarens framträdanden kommer till viss del på 
skam. Dagens framträdande i Kungsträdgården var på sätt och vis en kompromiss, med 
lite skåpmat och lite nyheter. Förhoppningsvis hinner vi träna in ytterligare landskaps-
danser så vi kan glädja publiken både vid Hässelby Slott och vid Vällingbydagen senare 
i sommar. Programmet ser jag inte som något större problem, däremot verkar det lite 
kärvt att få ihop tillräckligt med dansare. Vi märker ju att det glesnar i våra led alltmer 
vid våra traditionella framträdanden. Idéer och nya initiativ till hur vi kan utöka vår 
skara är alltid välkomna, men nyrekrytering verkar vara de flesta Gilles problem idag.  
 
I alla fall, vi har en hektisk midsommarvecka framför oss och därefter vill jag önska alla 
en avkopplande och skön sommarledighet innan vi förhoppningsvis möts igen vid 
Hässelby slott eller om inte förr så vid Vällingbydagen den 30 augusti. 
Träningstillfällen kommer förhoppningsvis att även de hinnas med innan det är dags för 
framträdandena. Nu är det dags att kurera den efterhängsna förkylningen med lite 
skotsk whisky. //Bertil 

 

Lite kom ihåg 
26 maj måndag 19.00 Extra folkdansträning 
    inför uppvisningar 
  2 juni måndag 19.00 Extra folkdansträning 
    inför uppvisningar 
  9 juni måndag 18.30 Midsommarplanering 
  9 juni måndag 19.00 Träning inför midsommar 
10-11 juni  19.00 Träning inför midsommar 
18 juni onsdag 12.00 Brommagården, 
    midsommaruppvisning 
19 juni torsdag 10.00 Stormhatten, lekledning 
19 juni torsdag 13.30 Fristad,  
    midsommaruppvisning 
19 juni torsdag 14.00 Koppargården,  
    midsommaruppvisning 
20 juni fredag 12.00 Kista,  
    midsommaruppvisning 
20 juni fredag 13.00 Midsommarfest vid  
    Spånga Kyrka 
20 juni fredag 16.30 Josephina,  
    midsommaruppvisning 
S o m m a r l o v 
 
  9-10 aug lör-sön  Hässelby Slott 
    Program, se Kalendarium 
30 aug lördag  Dansdagen, Vällingby 
    Program, se Kalendarium 
  8 sept måndag 19.00 Start för folkdansen 
17 sept onsdag 19.30 Start för gilledansen 
24-28 sept ons-sön  Resa till Budapest 
30 sept tisdag 19.00 Kvartalsmöte 
  6 okt måndag 19.00 Sista manusdag för  
    Lubba Runt nr 3/14 
20 okt måndag 19.00 Utgivning Lubba Runt  
    nr 3/14 
25 okt  lördag 09.00 Träning i Spånga kyrka 
    Preliminärt 
26 okt söndag 11.00 Folkdansgudstjänst 
    Preliminärt 
 

 



 
 
 
 
 

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

Danslokal: Spånga Folkan, Spångavägen 353.
Dansledare: Malin Lennartsson

Beställning av dansuppvisningar och lekledning: 
Ove Jansson 08-645 98 45, 076 780 8121 eller 
ove_j@spangafolkdansgille.se

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 2014 följande kontaktpersoner 

 
Styrelse 

 
Ordförande Bertil Österlind 37 20 23 bertil_o@spangafolkdansgille.se 
Vice ordförande Eina Olofsson 760 18 12 eina_o@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 Lindh 070 5429455 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 
Julmarknadsgruppen 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 Birgitta Weiss  760 65 84  birgitta_w@spangafolkdansgille.se 
PR-sektionen Erling Magnusson  760 41 95 erling_m@spangafolkdansgille.se 
Webmaster Erik Enfors 761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se 
 
 
 


