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Foto Bertil 

Utbyte	
Dans är ett sant nöje och visst håller vi på mest för att det är så roligt. Men som 
en extra bonus får vi träning och motion av högsta klass. Många vetenskapliga 
studier har bevisat att dans är den effektivaste träningsformen av alla. Musklerna 
får massage, hjärtat får pumpa, lungorna får luftas, hjärnan får skärpa sig. 
Dessutom ger dansen social samvaro och musikalisk stimulans. Jämför det med 
att sitta ensam i en träningsmaskin på gymmet eller ta en joggingrunda i spåret. 
Ingen motion ger bättre utbyte än dans. Intresset för träning och motion är stort 
bland både unga och äldre. Så varför växer det inte upp dansträningscenter lite 
överallt? Vi kanske borde starta Friskis och Gladis eller Folkmotionsringen. så 
dansen kan få ett eget TV-program Hela kändissverige dansar. 

I den här tidningen kan du läsa om utbyte med två andra dansföreningar. 
Kulturella Föreningen i Örebro, som bildades redan 1922 och fortfarande har en 
spänstig verksamhet. Vilken 95-åring! Det passade så bra att inbjuda dem till att 
delta i både Folkdansringens dag och Eggeby Folkmusikfestival, som enligt 
traditionen alltid konkurrerar om samma dag. Ett par veckor tidigare fick vi 
besök av Norrtälje Folkdansförening, född 1966 och alltså tio år äldre än vi. 
Sjutton pigga dansare kom i buss till vår onsdagsdans och tillsammans roade vi 
oss med gilledanserna på vårt program. Våra gäster fick nya danser med sig hem 
och vi fick ett stimulerande utbyte. 

Hoppas ni får ett fint dansutbyte av den kommande sommaren. 
Det önskar 

Torsten, Marianne, Inger, Siw och Erling 
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Norrtälje	Folkdansförening	på	onsdagsbesök	
För	något	år	sedan	var	vi	på	ett	litet	släktmöte	hos	Gunilla	Westin	i	Norrtälje,	som	
är	medlem	i	Norrtälje	Folkdansförening.	I	samband	med	besöket	kom	samtalet	in	
på	dans.	Jag	bad	Gunilla	hämta	sin	dator	för	att	visa	Spånga	folkdansgillets	hem‐
sida.	Gunilla	blev	verkligen	imponerad	av	hemsidan,	jag	visade	bl.a.	våra	onsdags‐
danser	och	upplägget	kring	dessa.	Vi	tittade	även	på	ett	antal	danser	vi	hade	gjort	i	
samband	med	våra	resor.	

Gunilla	kom	senare	till	Eggeby	med	några	bekanta	i	samband	med	att	vi	hade	
besök	från	England	och	de	blev	verkligen	imponerade	av	dansuppvisningen.	

Nu	i	vår	skickade	jag	upp	det	aktuella	dansprogrammet	samt	en	detaljerad	
beskrivning	hur	man	går	in	på	sidan	för	onsdagens	danser	och	på	acla.se,	vilket	
underlättar	självstudier.	Gunilla	hörde	av	sig	och	ett	besök	hos	oss	planerades	till	
onsdagen	den	22:a	mars.		

Norrtäljedansarna	blev	imponerade	av	att	vi	har	levande	musik,	vilket	de	inte	
är	bortskämda	med.	Vi	blev	nästan	jämna	par	tack	vare	lite	förstärkning	från	folk‐
dansen.	Gästerna	var	verkligen	vana	gillesdansare	och	vi	hann	nästan	igenom	
samtliga	danser	enligt	programmet.	

	
Vi	hälsar	Norrtälje	Folkdansförening	välkomna	åter.	

Kurt	A.	
	

Danskväll	i	Spånga		
	

Vi	var	ett	sällskap	på	17	personer	från	Norrtälje,	
som	anlände	med	en	liten	buss	till	Spånga	Folkan	
onsdagen	den	22:a	mars.	Trevligt	med	levande	
musik	av	Affe	&	Lennart.	Det	är	mycket	bra	med	
listan	på	vilka	danser	som	skall	dansas	följande	
onsdag.	Tack	vare	det	hade	vi	möjlighet	att	träna	
tisdagen	före,	när	vi	hade	vår	ordinarie	danskväll.	

Det	var	bra	tempo	från	början	och	vi	dansade	
många	roliga	danser	under	bra	ledning.	Allt	var	så	
välordnat	och	fikat	var	supergott.	Vid	22	‐tiden	
packade	vi	in	oss	i	bussen	för	hemfärd,	varma	och	
nöjda	efter	en	aktiv	kväll.	Tack	till	er	i	Spånga	för	
denna	trevliga	danskväll.	Det	här	är	något	som	vi	
gärna	gör	om.	

Hälsningar	från	Norrtälje	Folkdansförening
/Gunilla	Westin
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Gillet	på	Solliden	10	maj	2017	
KompetensNätverk	Norden	hade	sin	årliga	konferens	denna	gång	förlagd	på	
Solliden	på	Skansen.	Konferensen	avslutades	onsdagen	den	10	maj	och	en	
tradition	är	att	man	då	bjuder	deltagarna	på	en	överraskning.	Denna	gång	blev	det	
Spånga	Folkdansgille	som	fick	äran	att	bli	något	speciellt.	Varför	vi	och	folkdans?	Jo	
en	av	projektledarna,	Annike	Ryström,	visade	sig	ha	ett	förflutet	i	Vällingby	
Folkdansgille	och	visste	att	våra	typer	av	danser	är	perfekta	för	att	få	fart	på	
kroppsvätskorna.	

		 	
Vi	var	12	medlemmar,	inklusive	vår	eminenta	dansledare	Malin,	som	skrudade	i	
folkdräkter	hade	möjlighet	att	ställa	upp	tillsammans	med	hela	Trätakt!	Vi	inledde	
med	att	dansa	in	till	Annas	visa	bland	förvånade	konferensgäster	och	sedan	blev	
det	åka	av.	Deltagarna	fick	mjuka	upp	sig	i	en	repris	av	Annas	Visa	och	sedan	
dansades	Familjevals,	Talgoxen	och	Tjeckisk	Polka.	Alla	deltog	med	hjärtans	lust	
och	genom	urvalet	av	danser	kunde	även	de	som	inte	var	så	hemma	på	vals,	
schottis	och	polka	hänga	med	utan	problem.	

 
Dansare och konferensdeltagare med projektledare Annike Ryström mitt i bild 
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Efter	nämnda	danser	var	vi	alla	svettiga	och	avsatt	tid	hade	gått	ut.	Man	var	dock	
intresserade	av	våra	folkdräkter,	så	vår	insats	avslutades	med	en	kort	presentation	
av	dräkterna.	

Några	av	oss	tog	också	tillfället	i	akt	att	ta	en	rundtur	på	Skansen.	Det	var	
ganska	tomt	på	både	besökare	och	djur,	men	björnarna	med	ungar	och	älgarna	
ställde	upp	till	beskådande.	

Text och foto Lars‐Erik	
	
	

Sammandrag	av	kvartalsmötet	25	april	2017	
Årsfesten	gav	13	800	kr	i	intäkter.	

Beviljat	bidrag	från	kommunen	18	000	kr.	

Gillet	kan	nu	erbjuda	banktjänsten	Swish.	

Julmarknadsgruppen	meddelar	att	det	behövs	fler	
småvinster	till	midsommarens	tombola.		

Tidigare	medlemmar	har	skänkt	dräkter	från	
Västerfärnebo	och	Fellingsbro	samt	en	Upplandsdräkt	i	
borgerligt	snitt.			

Resegruppen	planerar	inför	utflykten	till	Kinda	kanal	den	16	juni.		

En	förslagslåda/bur	står	nu	uppställd	intill	närvarolistan,	varje	måndag	och	
onsdag.		

Onsdagen	den	10	maj	har	Gillet	ett	dansuppdrag	för	KompetensNätverk	Norden	på	
Solliden,	Skansen.		

Dansgolvet	bör	göras	något	åt,	då	allergiker	har	svårt	att	vistas	i	lokalen.	Partiklar	
rivs	upp	efter	alla	aktiviteter	i	lokalen.	Gillet	har	lämnat	en	skrivelse	i	frågan	till	
Vänföreningen.	Expertutlåtande	nödvändigt.		

Ove	Jansson	har	skickat	filer	med	ännu	okänt	innehåll.	

Vår	kassör	Margareta	Klintholm	har	aviserat	sin	avgång	efter	årsmötet	2018.	
Styrelsen	har	frågan	på	sitt	bord.		

Vid	pennan	

Marianne	Ö	
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Tack	alla	i	Spånga	Folkdansgille		
för	uppvaktningen	på	min	70‐årsdag!	

Erik	Enfors		
 

	

Föreningens	nya	folkdräkter	
Sven	Larssons	döttrar	har	skänkt	sin	pappas	dräkt	till	gillet.	Sven	var	medlem	i	
många	år	och	har	haft	funktionärsposter	i	gillet.	Hans	dräkt	kommer	från	Jämtland,	
den	har	han	sytt	själv.	Sven	gick	bort	i	oktober	2016.		

Evert	och	Gudrun	Källebos	döttrar	har	också	skänkt	sina	föräldrars	dräkter	till	
gillet.	Evert	och	Gudrun	var	medlemmar	i	många	år,	var	bl.a	med	på	vår	resa	till	
USA.			

			 	
	

Deras	dräkter	kommer	ifrån	Västmanland,	Gudruns	från	Västerfärnebo	och	Everts		
från	Fellingsbro.	De	bor	nu	i	ett	äldreboende	och	mår	inte	så	bra.	

Vi	är	väldigt	tacksamma	att	de	anhöriga	vill	skänka	dräkterna	till	Spånga	folk‐
dansgille	och	tackar	så	mycket.	

Dräktsektionen	Gunnel,	Kristina	och	Margaretha	RT	
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Folkdanshelg	med	gäster	från	Örebro!	
Så	randades	då	till	slut	"örebro‐helgen"	som	vi	planerat	för	under	hela	våren.	Och	
ni	vet,	vädret!	Hur	blir	det?	En	plan	B,	åtminstone	för	lördagen,	var	ett	måste.	Ett	C	
vågade	vi	inte	ens	föreställa	oss.	Vid	någon	form	av	regn	var	B‐planen	att	inta	
Brostugan	och	därstädes	bjuda	våra	gäster	från	Kulturella	föreningen	på	lunch.	
Men	av	någon	outgrundlig	anledning	skötte	sig	vädret	med	den	äran	hela	helgen.	
Söndagen	på	Stortorget	och	Eggeby	gård	slog	nästan	rekord	i	värmebölja.		

Som	alla	nog	kan	rabbla	i	sömnen	efter	all	briefing,	inledde	vi	med	pick‐nick	i	
Drottningholmsparken.	Vi	var	25	pick‐nickande	personer,	men	hade	lätt	kunnat	
vara	nästan	det	dubbla	med	tanke	på	mängden	mat,	nybakade	varma	rosenbröd	
och	smarrig	mjuk	kaka	som	dukades	upp.	När	alla	gjort	sitt	bästa	med	förtäringen,	
fanns	även	tid	till	egna	strövtåg	(ej	i	hembygden)	men	väl	i	parken,	innan	den	
guidade	turen	i	slottet.	Vi	var	tacksamma	att	ingen	fastnade	i	labyrinten!	

Charlotte,	vår	guide,	hälsade	välkommen	till	detta	slott	som	Johan	IIIs	hustru	
Katarina	Jagelonica	lade	grunden	till.	Slottet	i	sin	nuvarande	form	började	byggas	i	
mitten	av	1600‐talet	av	Hedvig	Eleonora.	Nästa	drottning	Lovisa	Ulrika	(1700‐tal)	
inredde	slottets	bibliotek	som	numera	ägs	av	staten.	Ett	vackert	rum	med	böcker	
huvudsakligen	på	franska,	som	man	bara	får	bläddra	i	med	bomullsvantarna	på,	
enligt	min	fråga	till	guiden.	

Berättelsen	om	slottet	skulle	kunna	uppta	hela	detta	nummer	av	Lubban	men...	
Som	kuriosa	kan	nämnas	att	man	försökte	sig	på	egen	silkestillverkning.	Det	
planterades	mullbärsträd	och	införskaffades	silkesmaskar.	Ingen	av	dessa	guds	
skapelser	trivdes	särskilt	väl	i	vårt	karga	klimat,	så	det	hela	ebbade	ut	i	inte	ens	en	
tummetott.	Silke	fick	även	fortsättningsvis	importeras	den	vanliga	våghalsiga	
vägen.	

Med	bara	några	timmar	kvar	till	kvällens	samling	på	Eggeby	gård,	putsade	våra	
gäster	nu	av	en	gps	för	guidning	ut	till	Welcome	hotel	i	Barkarby.	Bevisligen	var	
gpsen	inställd	på	snabbaste	väg	(the	scenic	route	kan	vara	förödande),	för	alla	
fanns	sedan	ombord	på	Håbo‐bussen	som	hyrts	för	kvällen	och	anlände	i	god	
ordning	till	Teaterladan.	

Veddesta	krogs	Catering	levererade	som	vanligt,	både	smakligt	och	rikligt.	Ett	
helt	Gilles‐gäng	hade	dukat	fina	middagsbord	med	en	touche	av	levande	natur	(!).	
Trätakt	fanns	på	plats	i	god	tid	för	samträning	med	Kulturella	föreningen.	Vi	i	Gillet	
vet	ju	vilka	pärlor	i	guld	Trätakt	är.	Kulturella	visste	inte	det,	men	hade	redan	efter	
en	stund	kommit	till	precis	den	insikten.	Ujuj,	vad	bra	dom	är!	

Kvällen	förflöt	med	mingel	och	middag,	allsång	som	leddes	av	Alf	Jacobsson	
(Affe),	några	timmars	dans,	kaffe	och	chokladkaka	och	sedan	ännu	mer	dans.	
Kulturellas	dansledare	Eva	Gert	och	Inga	Ekström	och	vår	Malin	Lennartsson	
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turades	om	att	leda	och	lära	ut	danser.	Törs	jag	jämföra	folkdansare	med	inte	bara	
ett	utan	flera	läskpapper?	Jag	dristar	mig	faktiskt.	Vi	suger	åt	oss	nya	danssteg	och	
turer	och	väntar	bara	ivrigt	på	meeer.	Lördagskvällens	enda	begränsning	var	att	
Trätakt	och	Affe	måste	få	andas	en	stund	emellanåt.	

  
Örebrodansare             och Alf Jacobsson   Foto Berit och Torsten 

En	stor	eloge	till	Affe	som	smälte	in	så	bra	tillsammans	med	Trätakt.	Affe	är	också	
den	borna	allsångsledaren.	På	sitt	dragspel	trollar	han	fram	melodier	som	vi	40‐
talister	bara	älskar	att	sjunga.	Hans	paradnummer	"Bomullstuss	i	örat"	är	sååå	
rolig	och	vi	brottades	alla	med	att	få	till	Ramona‐texten	till	sex	andra	melodier.	
Tack	Affe	för	att	du	ville	medverka.	

Med	Malins	goda	minne	och	hjälp	kommer	vi	att	försöka	oss	på	flera	av	
Kulturellas	danser.	Vinö‐valsen	tror	vi	kan	passa	bra	vid	dansgudstjänsten	i	
Spånga	kyrka	till	hösten.	Någon	dans	kanske	även	kan	hinna	tränas	in	till	
Midsommar.	

Här	möttes	vi,	ett	femtiotal	personer,	med	dans	som	enda	kända	gemensamma	
nämnare.	Men	Spånga	folkdansgille	känner	att	vi	i	Kulturella	föreningen	mötte	
själsfränder	där	både	samtal,	dans	och	sång	flöt	på	helt	naturligt.	Det	hela	
utmynnade	i	en	kulturellt	givande	och	vänskapande	helg.	

Vem	kunde	tro	att	Gunbritts	och	Mariannes	vänskap	skulle	utmynna	i	en	helg	
med	så	många	bottnar	och	givande	möten,	nästan	femtio	år	senare.	In	our	dreams!	

Marianne	Ö	
	

Folkdansringens	dag		
Söndag grydde	över	västerort	med	en	härligt	strålande	sol.	

Avfärd	kl	09.00	med	Håbo	buss	ifrån	Eggeby	gård	mot	centrala	Stockholm,	för	
att	i	god	tid	hinna	in	till	Norrmalmstorg	där	festtåget	skulle	avgå.	
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Vi	anlände	i	god	ordning	och	kunde	under	poliseskort,	med	flygande	fanor,	med	
Trätakt	som	spelade	och	anförde	SFG	och	våra	gäster	ifrån	Örebro,	vandra	med	i	
festtåget	förbi	Kungsträdgården	över	Strömbron	mot	kungens	slott,	och	vidare	till	
Stortorget	i	Gamla	stan.	Där	blandades	folklig	dans,	musik	och	folkdräkter	till	en	
symfoni	av	färg	och	glädje.	Temat	för	dagen	var	landskap,	SFG	åskådliggjorde	
Hälsingland	och	Jämtland	i	en	fantasiupplevelse	som	slog	an	hos	publiken.	Efter	
uppträdandet	hann	vissa	av	oss	se	delar	av	vaktavlösningen	på	slottet,	innan	det	
var	hög	tid	att	åka	tillbaka	till	Eggeby	gård	för	mera	dansuppträdande.	Goda	
generösa	mackor	av	större	modell	avnjöts	i	bussen	på	återresan.	På	Eggebys	
dansbana	roade	Kulturella	föreningen	publiken	och	oss	med	trevliga	och	
underhållande	danser.	SFG	visade	på	nytt	upp	danserna	Hälsingland	och	Jämtland	
och	så	var	dagens	dansuppträdande	till	ända.	

Tack	för	roliga och trevliga dansdagar Örebro kulturella förening och farväl 
för denna gång. 

Inger W 

 
Långdans på Stortorget i Gamla Stan. Något till vänster i bilden syns Malin              Foto Torsten 

  
"Livet på fäbon dä ä sorgligt …"            Foto Örebroare och Berit 
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Eggeby	Folkmusikfestival	
Direkt	från	Stortorget	i	Gamla	Stan	och	Folkdansringens	Dag	kom	bussen	med	våra	
dansare	tillsammans	med	våra	gäster	från	Kulturella	Föreningen	i	Örebro.	Malte	
konstaterade	att	Kulturella	är	en	dansförening	med	mycket	erfarenhet,	som	visat	
upp	sig	på	många	platser	både	utomlands	och	i	hemlandet.		Kulturella	inledde	
dansprogrammet	med	ett	tiotal	danser.	Det	var	roligt	att	återuppliva	minnet	av	
traditionella	folkdanser.	Den	allra	första	en	polka	till	den	kända	visan	Tess	lördan	
av	Jeremias	i	Tröstlösa.	Turingehambo	är	ju	en	gammal	bekant	liksom	
Smålandspolska.	Vinövalsen	var	däremot	en	ny	bekantskap	för	mig,	men	den	
visade	många	likheter	med	vår	Midsommar‐hambo.	Kulturellas	program	visade	på	
den	stora	variation	som	folkdansen	kan	bjuda	på,	det	var	underhållande	och	
omväxlande	och	publiken	applåderade	tacksamt.	

  
Örebroarna dansar in på Eggebys utedansbana och dansar Turingehambo i stjärnform 

   
Delsbostintan Marianne dansar med kossan                … och i kort-kort 

Vårt	eget	program	var	koncentrerat	till	två	scener	hämtade	ut	föreställningen	
Sverigeresan.	Temat	för	Folkdansringens	Dag	i	år	var	svenska	landskap,	vilket	ju	
passade	oss	precis.	Två	landskap	fick	plats	på	scen:	Hälsingland	och	Jämtland.	
Delsbostintan	i	kortkort	väckte	överraskat	jubel	i	publiken	och	Storsjöodjuret	är	
en	världsberömd	symbol	för	Storsjöbygden.	För	alla	i	publiken,	som	inte	hann	se	
föreställningen	på	Spånga	Folkan,	blev	det	en	minnesvärd	påminnelse	om	att	
folkdans	kan	vara	så	skiftande	och	underhållande.		
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Jämtgubben ser ut att frysa     … men inte Odjuret i Storsjöns vågor         Text och foto Erling 
 
      
         

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	redan	kl.	13	så	att	ni	hinner	fika	innan	stången	reses	och	
dansen	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.	Ta	
gärna	med	egna	stolar	eller	något	annat	att	sitta	på.	
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Sommarens	danser	
Ulvsättra Loge, Kallhäll 
http://www.ulvsattrabgf.se 

Tisdagar kl 19-22. Servering. 
Entré 100 kr. 
2017 års danser och orkestrar:  
9/5 (v19) Hermanssons  
16/5  Gideons  
23/5  Löpsjötorpn 
30/5  Holens 
6/6  Kjell Dahls 
13/6  Jonnys 
20/6  Edwings 
27/6 (v26) Samzons 

Sommaruppehåll v 27, 28, 29, 30 
1/8 (v31) Jonnys  
8/8  Henkes  
15/8  Holens  
22/8  Lars Erikssons 
29/8  Gideons 
5/9 Edwings 
12/9 Samzons 
19/9 (v38) Löpsjötorp 

Skälby Barkarby BGF 
http://www.bygdegardarna.se/skalbygard 

Sommardanser på dansbanan 
torsdagar mellan 19-22. 
Dansentré 60 kr. 
1 juni Skälby Spelmanslag  
8 juni   BriGot  
15 juni   Mirabell 
3 aug  Skälby Spelmanslag  
10 aug  Mirabell 
17 aug  Hasse Svedbergs 
Kaffeservering i pausen 
Dans inomhus vid regn. 

 
 

Dans	på	Skansen	2017	
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.		

Måndagar	3/7	‐ 31/7	Skansens	storband	kl. 20‐23 Galejan	
Tisdagar:		 Blandad	dans	kl.	14‐18	 	 	 Galejan	
Onsdagar:		 Gammeldans	‐	dansinstruktion	kl.	17.45‐18.45	
	 28/6,	12/7,	19/7,	26/7,	2/8	 	 Galejan	
Onsdagar:		 Gammeldans	kl.	19.30‐22.30	 	 Galejan	
	
Fredagar:	 Modern	dans	kl.	20‐24		 	 	 Galejan	
Lördagar:		 Modern	dans	kl.	20‐24		 	 	 Galejan	
	

För	detaljerat	program	och	spelmän,	se	www.skansen.se	



Sid 12 

Eftersnack maj 2017 

Vad är väl en bal på slottet? Förutom att vara allmänt trevlig 
är det nog mest glädjen över att dansa som kommer för mig. 
Nyligen utgjorde vi ju ”happening” vid ett företagsevent på 
Solliden där vi verkligen upplevde glädjen. Vi var nog lite 
fundersamma lite till mans över hur det skulle gå, men efter 
introduktion till Annas visa deltog alla med liv och lust. 
Sällan har man väl sett så glada och entusiastiska deltagare. 
Mycket tjo och tjim, skratt, skutt och felsteg men i alla fall i 
takt till musiken. Tack Trätakt för att ni gör det så lätt för 
oss. 

En annorlunda danskväll upplevde Marianne och jag härom lördagen när vi var 
på bankett i Blå Hallen. Det utlovades dans efter maten och lite fundersamma 
var vi ju över hur denna skulle gå till och till vilken musik? 

Skulle det bli modernt hoppa klunga mitt på golvet eller mer traditionell 
styrdans? När vi väl fått se gästförteckningen förstod vi att det lutade åt det 
senare då medelåldern nog var i nivå med vår.  

Dansglädje i all ära, men om inte musiken är dansvänlig kan det vara svårt. 
Med vals, 40-talsschlagers och jassinfluenser i alldeles för snabb takt blir det 
mindre njutbart. Icke förty, glädjen stod högt i tak och mina inledande meningar 
fick fina illustrationer. Faktum är att även här fick vi uppleva den sanna glädjen. 
Många stilar blev det både av kunniga och mindre kunniga, i takt och otakt, så 
nog är det roligt att dansa alltid. 

Nu har ju vårterminen kommit till sitt slut, men jag hoppas ni alla finner 
möjligheter till att svänga de lurviga eller kanske rentav välvaxade under den 
kommande, som jag hoppas, långa och sköna sommaren.  

// Bertil 

"After ski"   
 
 
 
 
 
 

Foto Berit

Lite kom ihåg 
12 juni måndag 18.30 Samordning midsommar 
12 juni måndag 19.00 Träning inför midsommar 
13 juni tisdag 19.00 Träning inför midsommar 
14 juni  onsdag 19.00 Träning inför midsommar 
   ev. ändringar, se kalendarium 
16 juni  fredag 08.30 Kinda kanalresa 
20 juni tisdag 10.00 Solstrålen, lekledning 
20 juni tisdag 14.00 Skoga, folkdans 
21 juni onsdag 12.30 Brommagården, folkdans 
21 juni onsdag 14.30 Norrgården, Sollentuna 
21 juni onsdag 19.00 S:t Tomas kyrka "Afton i 
    trädgården" 
22 juni torsdag 14.00 Fristad äldreboende 
23 juni fredag 10.00 Förberedelser Spånga Kyrka 
23 juni fredag 13.00 Midsommarfest Spånga K:a 
23 juni fredag 16.30 Josephina, folkdans 
23 juni fredag 19.00 Efterfest Spånga prästgård  
 
S o m m a r l o v      
11 sept måndag 18.00 Planeringsmöte Julmarknad 
11 sept måndag 19.00 Start för folkdansen 
18 sept måndag  Sista manusdag för  
    Lubba Runt nr 3/17 
20 sept onsdag 19.30 Start för gilledansen 
  9 okt måndag  Utgivning Lubba Runt 3/17 
21 okt  lördag 09.00 Träning i Spånga kyrka 
    Preliminärt 
22 okt söndag 11.00 Folkdansgudstjänst 
    Preliminärt 
24 okt tisdag 13-18 Hantverksdag med middag 
  6 nov måndag 18.00 Planeringsmöte Julmarknad 
  7 nov tisdag 19.00 Kvartalsmöte 
26 nov söndag 10-17 Julmarknad 
(bakning 14 nov, kransar 21 nov, förberedelser 25 nov) 
27 nov måndag  Sista manusdag för 
    Lubba Runt nr 4/17 
  4 dec måndag  Utgivning Lubba Runt 4/17 
  4 dec måndag 19.00 Avslutning folkdansen 
  6 dec onsdag 19.30 Avslutning gilledansen 

 



 
 
 
 
 

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

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

Beställning av dansuppvisningar och lekledning: 
Bertil Österlind 08-372023, 0706 830 743 eller
bertil_o@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 2017 följande kontaktpersoner 

 
Styrelse 

Ordförande Bertil Österlind 37 20 23 bertil_o@spangafolkdansgille.se 
Sekreterare Angela Enfors 761 28 91 angela_e@spangafolkdansgille.se 
Kassör Margareta Klintholm 36 71 57 margareta_k@spangafolkdansgille.se 
Ledamot Christer Persson 076-8465502 christer_p@spangafolkdansgille.se 
Ledamot Marianne Österlind 37 20 23 marianne_o@spangafolkdansgille.se 
Suppleant Berit Lindh 070 542 94 55  berit_l@spangafolkdansgille.se 
Suppleant Margareta Warholm 760 07 61 margareta_w@spangafolkdansgille.se 
 
 

Sammankallande 
 
Dans och musik Marianne Österlind 37 20 23 marianne_o@spangafolkdansgille.se 
Gilledans Rune Forsberg 37 21 39 rune_f@spangafolkdansgille.se 
Dräkt  Gunnel Petersson  760 39 55  gunnel_p@spangafolkdansgille.se 
Julmarknadsgruppen Eva Askberger 073 816 37 35 eva_a@spangafolkdansgille.se 
Festkommittén Len-Marie Bostam 070 512 18 37 lenmarie_b@spangafolkdansgille.se 
Lubba Runt Erling Magnusson  760 41 95 erling_m@spangafolkdansgille.se 
Lokalkommittén Carl-Olov Dahl 38 81 49 calle_d@spangafolkdansgille.se 
PR-sektionen Erik Enfors 761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se 
Webmaster Erik Enfors 761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se 
 
 


