Året som försvann

http://spangafolkdansgille.se

Det började så fint med roliga och omväxlande planer för både våren och hösten.
Där fanns årsfest, midsommardanser på sju platser, lekledningar för två församlingar, Folkdansringens Dag, folkdansgudstjänst i Spånga, julmarknad m.m.
MEN så fick vi oväntat besök från Wuhan, som satte P för allt som var planerat.
Våra folkhälsomyndiga bestämde att vi måste hålla två meters lucka i alla lägen.
Lättare sagt än gjort. Inte många danskreatörer har tänkt sig en sådan koreografi.
Dags att tänka om, gillet måste hålla igång.
Dans i lokalen ersattes med utomhusdans i Skälby och med gemensamma
vandringar i omgivningarna. Så fick vi i alla fall frisk luft och möjlighet att utbyta
tankar. I samarbete med Spånga-Kista Församling och SPF Spångaveteranerna
började vi med en nykomponerad ringdans utomhus och med avstånd. Alla
arrangemang inomhus fick ställas in liksom Julmarknaden eftersom den största
folksamlingen bara får vara åtta personer. Lubban har kommit ut som nätupplaga
till medlemmarna och i litet format på papper till externa kontakter.
Vi finns och rör på oss!
Till sist en God Jul och Ett Godare Nytt År
Från
Inger, Siw, Birgitta H, Erling och Torsten
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Ove Bergkvist

har, som alla vet, gått bort efter lång tids sjukdom.
Han var en av de funktionärer som betytt mest för vårt Gille.
Han var vice ordförande 10 år 1982–91 och
Kassör i 14 år 1993–2007.

Julkryss
Tack Ulla och Hasse Ruta för det kluriga Julkrysset. Den rätta lösningen hittar du
på vår hemsida efter trettondagen.
God Jul och ett Godare Nytt År till alla kära musikanter i Trätakt från vännerna i
Spånga Folkdansgille.
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HÖSTENS VANDRINGAR
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Att promenera är det sista som överger människan i coronatider. Så vi börjar
också med det, inspirerade av SPF:s kulturvandrargrupp, som redan är väl
inkörda, dock utan inblandning av kommunala färdmedel. Erik ordnade med det
praktiska, inte minst med att få ut informationen på Hemsidan och få
medlemmarna att titta på densamma.
Till att börja med pågick vandringarna parallellt med dansen på utedansbanan i
Skälby, och vi kunde informera där. Första vandringen 17 september lockade åtta.
Den blev i hemmiljö och ledde oss till Gläntan, där vi hittade bord med bänkar.
Fikat kunde intas med solen rakt i ansiktet.
När vi tyckte att Spånga blev för litet med tanke på att sträckan vi gick kunde bli
alltför lång från start till samma mål, tog vi bilarna till hjälp och kunde välja
"avlägsnare" mål som Skälby, där promenaden började vid Björkebyskolans
parkering. Vi behövde bara korsa stora Skälbyvägen så stötte vi på en runsten och
sedan två till när vi gick tillbaka och passerade Veddesta. Vid Viksjö golfbana
spelades för fullt, så det gällde att passa sig för bollarna. Efter att ha snuddat vid
Backlura kom vi in i Skälby stora villaområde. Där kunde Christer, som var en av
fem deltagare idag, guida oss och visa var han och Birgitta bott och där hans dotter
fortfarande bor.
I november kom vi överens om att inkludera hugade SPF:are i torsdagsvandringarna, dels för att ge fler möjligheter att kunna vara med och dels för att så
många SPF:are också är folkdansare. Det hade väl så där avsedd effekt. Vi gick en
perfekt vandring 12 november utmed Görveln, som låg spegelblank, förbi både
slalombacken och badplatsen. Fikade gjorde vi när vi kom tillbaka till slottet.
Vandringarna har också gått åt Hjulstahållet, där vi noterar Förbifartens snabba
framväxt, men tycker det är skönt att försvinna ner till koloniträdgårdsområdet,
där man kan fika vid kvarglömda, rostiga trädgårdsstolar.
Vi hamnade vid ett område där man odlar grönsakerna till Blå Vägens café fick
vi höra av några som grävde i jorden.
Kanske kan detta lilla smakprov locka fler vandrare på nya året, för vi
entusiaster kommer att fortsätta gå tills vi stupar, var så säkra. Vi har inte avvisat
de icke SFG:are som hängt med, snarare blivit gladare över att bli fler.
Angela

Foto Erik Enfors
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Ny onsdagsdans / motionsdans

När onsdagsdansen slutade i december 2019, blev det både ledig tid och lokal för
något annat. Vad ska vi göra åt det undrade Erling? Har vi någon ledare undrade
jag?
Jag hade en idé om motionsdans för bara kvinnor. Vi kvinnor får ju ofta bara
dansa halva tiden och sitta andra halvan – men vi vill ju dansa! De flesta är
pensionärer nu för tiden och vill helst inte gå ut mörka kvällar – och är det inte lite
långt för de flesta till Spångafolkan?
Jag tog reda på om det möjligen kunde finnas någon lokal ledig dagtid i Spånga
församlingshus för dans? Jo då - det fanns både lokal, dagtid och musiker – men vi
måste ha en öppen verksamhet i samverkan mellan Folkdansgillet, Församlingen
och Spångaveteranerna!
Vid ett möte med kyrkoherden, kanslichefen, musikern, Erling, Erik och mig,
bestämdes att vi skulle börja i januari, varannan onsdag – och ledare kunde jag
vara, i alla fall till att börja med.

Foto Anneli Eriksson

Karin Wallin spelar till ringdans med corona-avstånd.

Foto Thomas Sessler
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Efter information i olika blad och tidningar startade vi 22 januari 2020. Det
kom 27 stycken! Många av dem var inte så dans-vana, någon riktigt balettkunnig –
ja alla var så olika och jag hade nog satt ribban lite för högt! Så efter fikapausen
blev det mest övning av olika danssteg och några enkla sång-danser. Följande
dans-onsdagar kom det 20 – 15 st – allt fungerade som det skulle - men sedan kom
Coronan!
Från mitten av mars blev allt inställt. Men det blev ju en ny termin på hösten –
och då fick vi vara ute och dansa. Vi skaffade rock-ringar att hålla i så vi inte kunde
hålla i varandra och dansade utanför Församlings-huset med behörigt avstånd och
inte så många - tills det blev för kallt.
Så sammanlagt under 2020 har det inte blivit mer än fyra dansdagar inne på
våren och 4 utedanser på hösten.
Nu väntar vi på nya tider och vaccin!
Ebba Modén

Kvartalsmötet 13 november 2020

Efter många funderingar beslöt styrelsen att vi skulle köra ett
kvartalsmöte, men med coronaregler. 12 medlemmar mötte upp
med kaffekorg och förväntan. Ytterligare fem hade meddelat att
de inte kunde komma men ändå röstade för styrelsens förslag.
Detta var innan våra folkhälsomyndiga hade uppfunnit 8-regeln.
Tur att vi var så snabba, annars hade vi fått lotta vilka fyra som
måste gå hem.
Möte valde Erik Enfors att leda mötet och Margareta
Warholm att föra protokollet. Christer Persson redogjorde för inkomster och
utgifter under året. Den största utgiften är hyran, 42 000 kr. Styrelsen har
kontaktat hyresvärden och frågat om den kan reduceras eftersom vi inte kan
använda lokalerna i någon större utsträckning. Svaret dröjer men hoppet lever.
Medlemsavgifterna ligger under budget av den angenäma anledningen att åtta
medlemmar betalade redan förra året. Gillets preliminära budget för 2021 pekar
på ett underskott på ca 10 000 kr, men det finns många osäkra poster både bland
intäkter och kostnader. Den slutliga budgeten skall fastställas först i februari och vi
får hoppas att läget klarnat till dess.
Medlemsavgiften fastställdes oförändrad, 600 kr. Det kan tyckas mycket med
tanke på den begränsade verksamheten, men vi får väl alla se det som en
överlevnadsmedicin.
Ett program för våren diskuterades också och resultatet kan du se på sidan 9.
Slutligen togs det första beslutet om ändring av våra stadgar, så att de rimmar
bättre med hur styrelsevalet och styrelsens arbete numera går till. Ändringarna
skall fastställas på årsmötet i februari.
Erling
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Spånga Folkdansgille

Vårprogram år 2021
Lokal: SpångaFolkan
Fastställt vid kvartalsmötet 2020-11-16
Aktivitet

Dag

Tid

Kvartalsmöte

Tis

19:00

Funktionärsfest

Lör

Årsmöte

Tis

19:00

Styrelsemöten

Tor

13:00

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Anmärkning

Möten
20

Lokalen
22

16
14

Lokalen

11

8

27

Styrelsemedl

Fester
Årsfest

Fre

26

Spånga Folkan

Resor
Dansresa, kultur

Lubbarunt
Sista manusdag

Mån

Utgivningsdag

Mån

Dräkt, syhjälp

Mån

22
11 18
18:00 25

26

1
1 8 15 1 8 15 12 19
22
22 29 26

3
3

Lokalen

Midsommar
Planering

Mån

Lokalen

Dans och Musik
Planering

Mån

Folkdans

Mån

Uppvisnings träning

Mån

Samord. midsommar

Mån

Träning midsommar

Mån

19:00

11 18
25

1 8 15 1 8 15 12 19
22
22 29 26

3
10 17
24 31

16 ggr
7

Lokalen

18.00

14

Lokalen

19.00

14

Lokalen

Midsommar uppvisn

Norrgården Solle.

Midsommar uppvisn

Brommagården

Midsommar uppvisn

Skoga

Lekledning
Midsommar uppvisn

Solstrålen
Fre

25

Spångaängen

Midsommar uppvisn
Lekledning

Lör

S:t Thomas

Lekledning

Sön

Lidingö församl.

Planerings-, projektmöten planeras av varje gruppledare under terminen
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Snart dags att betala medlemsavgiften för 2021

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrad, dvs 600 kr och ska
betalas senast 31 januari till vårt plusgiro: pg 3 88 52-0. Glöm
inte att skriva ditt namn!
Vi är tacksamma om ni kan betala under januari månad. Då
blir avgifterna automatiskt bokförda på rätt år.
Årsavgiften beslutades på kvartalsmötet i november.
Styrelsen föreslog och fick gehör för att behålla den nuvarande
årsavgiften trots att vi inte har haft så mycket aktivitet under 2020 och det är
oklart när vi kan komma igång igen. Vår stora utgift är hyran men vi har gjort
bedömningen att det vore oklokt att säga upp vårt hyreskontrakt eftersom vi vill
ha en bra lokal när vi kan börja dansa igen. Folkdansringen, riksorganisationen och
distriktet har inte sänkt sina avgifter och år 2021 betalar vi cirka 250 kr per
medlem dit.
Grane från förra året med ny kostym

Systrarna Eisenman's

Hemgjorda julsenap

…………………………………………………………………………
Ca 3½ dl | 10 min + 4 dagars mognad
½ dl gula senapsfrön
½ dl bruna senapsfrön
1½ dl vatten
½ msk ättiksprit 12 %

1 tsk salt
3 msk honung
2 msk matolja

1. Blanda senapsfrön, vatten och ättiksprit i en
glasburk. Täck med plastfolie och låt stå i rumstemperatur i 2 dagar.
2. Blanda med salt och honung och mixa i
matberedare eller med stavmixer tills fröna har
krossats. Fortsätt mixa och tillsätt oljan. Häll
upp i en ren burk och förslut med lock. Låt stå i
kylen i 2–3 dagar före servering.

ANGREPPET MOT GILLETS KASSA
Vår kassör Elisabeth G fick på mejlen uppmaningar att betala > 47'000 SEK
ons 2 dec. 2020 kl. 17:38 skrev Erik Enfors <ordfor@spangafolkansgille.se>:
Hej Elisabeth, hur mår du idag ? Jag behöver att du betalar 4.690,00 EUR till en mottagare idag.
Jag har bankuppgifterna, kan du behandla betalningen?
Vänliga hälsningar.
Erik
och senare
Hej Elisabeth,
Ok.
Betalningen sker för inköp av utrustning och andra logistiktjänster. Jag skickar också en kopia av
fakturan så snart jag har den för bokföringsändamål.
Här är mottagarens bankinformation du behöver för att slutföra betalningen.
Gör en expressbetalning av 4.690,00 EUR till:
Bank namn: Commerzbank
IBAN: DE15 4404 0037 0201 1518 00
Swift-kod/BIC: COBADEFFXXX
Bank adress: Hansaplatz 2. 44137 Dortmund
Mottagare namn: Banahene Yaw LLC
Mottagare adress: Oberfeldstrasse 15, 50129 Bergheim,
Meddelande till mottagaren: Spånga folkdansgille (Erik Enfors)
Land: Tyskland
Skicka mig en kopia av betalning kvitto när den är klar.
Tack för ert ansträngning....
Vänliga hälsningar.
Erik
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Nu trodde Elisabeth att jag fått både dille och storhetsvansinne som köper konstiga saker för
jättemycket pengar utan att resten av styrelsen vet någonting. Men som den förståndiga människa
hon är så skickar hon inte ett öre utan kvitto/faktura med attest. När den första chocken lagt sig
något klurar hon och Christer P ut att dålig svenska och "expressbetalning" indikerar det som jag
tycker är bedrägeri eftersom man lyckats få Elisabeth att tro att jag är avsändaren. Ytterligare
ledtråd är
<ordfor@spangafolkansgille.se>
där det fattas ett 'd'. När även jag får reda på att "jag" skickat mejl så bestämmer vi att försöket ska
polisanmälas vilket Elisabeth gör. Polisen lägger anmälan på hög i facket UTPRESSNING. Då blev
det fritt fram att meddela banken att ett konto utnyttjas brottsligt. Jag skickade:
Für Ihre Information:

Lite kom ihåg

Unsere Folktanzgruppe hat ein Versuch zur Erpressung gehabt.
Jemand hat unsere Kassierer eine Mitteilung geschickt mit
falschen Absender "Vorsitzender". Das war:
"Gör en expressbetalning av 4.690,00 EUR till:
Bank namn: Commerzbank
IBAN: DE15 4404 0037 0201 1518 00
Swift-kod/BIC: COBADEFFXXX
Bank adress: Hansaplatz 2. 44137 Dortmund
Mottagare namn: Banahene Yaw LLC
Mottagare adress: Oberfeldstrasse 15, 50129 Bergheim,
Meddelande till mottagaren: Spånga folkdansgille (Erik Enfors)"

På sidan 9 kan du se hela det preliminära
programmet.
Januari
11 18 00 Samordningsmöte inför midsommar
11 19 00 Start för folkdansen
Februari
16 19 00 Årsmöte
22 Lubba Runt nr 1/21, sista manusdag

Commerzbank wurde für diese Schwindlerei benützt.
Schwedische Polizei ist unterrichtet. Wir haben keine Bezahlung gemacht.
Mitteilt
Erik Enfors
Vorsitzender Spånga Folkdansgille
Schweden

Mars
1 Lubba Runt, utgivning nr 1/21
26 Årsfest

Banken har inte svarat än! Polisen har skickat bekräftelse på anmälan.

Som alla förstår är det pandemin som bestämmer
när och hur vi kan träffas. Kolla därför regelbundet
på vår hemsida och framför allt i Kalendariet som
styrelsen alltid håller uppdaterat.

Litet eftersnack
Vi (Elisabeth, Christer och jag) har beslutat om en rutin som gör att även mer
förslagna bedragare som bifogar förfalskad faktura och attest kommer att fastna.
Efter denna inblick i den kriminella världen behöver vi lugna ner oss med lite
försiktigt helgfirande.
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! önskas alla dansare.

Erik

Spånga Folkdansgille
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 2020 följande kontaktpersoner

Styrelse
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

Erik Enfors
0730404033
ordfor@spangafolkdansgille.se
Margareta Warholm 0730 769 381 info@spangafolkdansgille.se
Elisabeth Gafvelholm 0176–260966 kassor@spangafolkdansgille.se
Christer Persson 076–8465502 christer_p@spangafolkdansgille.se
Angela Enfors
0702248372
angela_e@spangafolkdansgille.se

Suppleant
Suppleant

Ebba Modén
Berit Lindh

0708-36 99 92 ebba_m@spangafolkdans.se
070 5429455 berit_l@spangafolkdansgille.se

Sammankallande

Spånga Folkdansgille
c/o Margareta Warholm, Gränsvägen 14, 163 52 Spånga
Danslokal:
Dansledare:

Spånga Folkan, Spångavägen 353.
Malin Lennartsson

Beställning av dansuppvisningar och lekledning:
Angela Enfors, 0702 24 83 72 eller
angela_e@spangafolkdansgille.se.

Postgiro

38852-0

Hemsida: http://spangafolkdansgille.se

Dans och musik Malin Lennartsson 85 81 06
Dräkt
Gunnel Petersson 760 99 55
Julmarknadsgruppen Anna-Greta Dahl 0171–51604
Festkommittén
Eva Askberger
0738 163 735
Lubba Runt
Erling Magnusson 760 41 95
Lokalkommittén Lars-Erik Ljungberg 89 83 23
PR-sektionen
Erik Enfors
0730404033
Webmaster
Erik Enfors
0730404033
Sociala aktiviteter Eva Askberger
0738 163 735

malin_l@spangafolkdans.se
gunnel_p@spangafolkdansgille.se
anna_greta@spangafolkdansgille.se
eva_a@spangafolkdansgille.se
erling_m@spangafolkdansgille.se
lars-erik_l@spangafolkdansgille.se
erik_e@spangafolkdansgille.se
erik_e@spangafolkdansgille.se
eva_a@spangafolkdansgille.se

