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Minns ni julgransplundringarna? Dock … 

 

mot ljusare tider 
Dagen har blivit mer än två och en halv timma längre sedan vintersolståndet. Det 
efterlängtade vaccinet rycker närmare. Vi kan börja ana möjligheten till en nyväckt 
gemenskap bortom karantän och restriktioner. Ännu är osäkerheten stor och 
tidsplanen osäker, men nu kan vi ändå våga hoppas. 

Vi vill ge vår styrelse en eloge för att man inte ger upp utan fortsätter att titta 
framåt. Det vårprogram som du såg i förra numret av Lubba Runt gäller inte längre, 
som du säkert förstår. Nu är det bra att vi har en hemsida. Nu är det nödvändigt att 
gå in på den regelbundet om du vill veta vad som sker och planeras. Kalendariet 
uppdateras löpande. 

I det här numret kan du läsa Angelas berättelse om de fyra lyckade vandringar 
som vi gjort under januari och första veckan i februari. Det har blivit ett skönt och 
hälsofrämjande inslag även om det förstås inte kan ersätta dansen. Dessutom kan 
du läsa om en nyhet: Vårt första digitala årsmöte, hur det gick och vilka som ställer 
upp i olika funktioner 2021. 

Ut i solen ska vi gå hälsar 
Inger, Siw, Birgitta H, Erling och Torsten  
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Lösning på Juldoku 
 För de som inte sett den på hemsidan. 

 
 

Koronan är solens yttersta atmos-
fär som syns som bäst vid en total 
solförmörkelse. Den är extremt 
varm och har en temperatur på 
över 1 000 000°C, vilket upp-
täcktes av Bengt Edlén 1941 när 
han jämförde koronans spektral-
linjer med spektrallinjer som 
emitterades från ämnen i en hög-
spänningsgnista. Temperaturen 
kan jämföras med solens synliga 
"yta", fotosfären, som är mindre 
än 6 000°C.                       (Wikipedia) 

Finns det likheter med Corona-
influensan? 
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Kulturvandringar under nya året 
Glädjande nog fortsätter tisdagsvandringarna att locka promenadsugna i denna 
begränsade form även på vårterminen. Efter att ha haft både tisdags- och torsdags-
promenader (enbart för Gillet) under tidiga hösten, insåg Erik att det var bättre att 
låta SPSs medlemmar gå med på tisdagar (de flesta i Gillet är ju ändå med i SPF).  

Vi startade 12 januari och målet var att via Solhöjden nå Tensta. Det blev en 
solig vandring på gångvägar, inte alltför hala och egna fikat kunde intas i Spånga by 
nära Spånga Kyrka. Vi avverkade 5,9 km. 

En vecka senare, 19 januari, hade deltagarantalet fördubblats till 14 hugade, 
som vandrade 5,1 km i Solhem. Det var nu lättare att vandra på packad snö, som 
inte är så hal. Ett delmål denna gång var Vinstaskolan, där man kunde leta 
koordinater för att hitta en geocache, gömd i närheten.  

 

 
Vi tog oss friheten att fika vid ett "långbord" på skolgården. Många av oss har ju ett 
förflutet med skolan som lärare eller en barnaskara, som gått sina första sex skolår 
där. Det blev inte bara "tråkiga" Vinstavägen tillbaka utan vi förirrade oss in bland 
villorna på mer eller mindre kända gator och vägar. 
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Tredje vandringen var aviserad till Spånga-Nälsta-Bromsten och vi var 16 vid start 
men en avvek vid Starboparken när vi gått hela Nälstavägen. Vi andra fortsatte 
längs Solhagavägen, som är lång och kom så småningom till Spångafolkan. Där var 
det dags att fika och värma tårna. Vi beslöt att sitta inomhus i källaren, dit Erik 
hade nycklar. Tre cacheintresserade löste koordinaterna till den närliggande 
cachen med hjälp av Gillets anslagstavla som fanns vid dörren. Sedan var vi redo 
för sista etappen mot Församlingshuset och hade då gått 4,6 km. Vädret hade varit 
lagom kallt och vindstilla. 

För att locka med vandrare, som inte vill gå riktigt så långt som våra 
promenader hittills, valde Erik en 3-kilometers variant denna gång och nu är vi 
inne i februari. Det visade sig vara ett bra koncept eftersom vi blev 18 i dag; 3 
prydliga "grupper" med 6 i varje.  

Sid 5 

 
Foto Erik 

Promenaden gick genom Spångas vackra villakvarter och vi hamnade vid S:t 
Hollingers minnesmärke, som är en fornlämning från 1200-talet. Vi har besökt 
detta vid flera vandringar under årens lopp, men repetition är kunskapens moder. 
Och idag hade vi dessutom Eva, som kunde berätta mera. Slaget, som utkämpades 
där 1247 var mellan Birger Jarl och Holmger Knutsson, son till Knut den Långe. 
Holmger hade tagit rast undan jakten från Birger och fick fly hals över huvud 
medan matsäcken blev kvar, idag representerad av tre stenar. I Gästrikland hinner 
Birger upp Holmger och halshugger honom. Eva berättade att han begravs i Sko-
Kloster. Det har spekulerats om Hollinger och Holmger är samma namn, de låter 
onekligen lika.  

På allmän begäran ville gruppen gå en lite längre promenad än direkt hem så 
då tog vi oss ner på Avestagatan och vandrade mot Församlingshuset medan det 
började snöa. Det förstärkte bara känslan av härlig vinterpromenad i lagom kyla. 
Den blev 3,13 km. 

Kom gärna med på tisdagarna du också. Vi har fått en ny vandrare, som vi är 
glada för men du får också plats. 
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Ett foto på svärdsdansen, som Erik tog i Kanada 2003. Denna dans komponerades 
till Spånga Folkdansgilles stora Millenniesatsning "Dans genom 1000 år" och 
illustrerar slaget vid Skesta 1247 i Spånga. Efter uruppförandet vid millennieskiftet 
har den använts i våra föreställningar med liknande tema flera gånger. 

 
Angela 
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Årsmöte 2021 
Hur ska vi göra med årsmötet? Vi kan ju inte ha ett vanligt årsmöte där vi alla 
träffas i vår danslokal. Det sätter covid-19-epidemin stopp för. Styrelsen 

funderade.  
Ska vi skjuta på mötet ett tag? Nej, verkar inte 

troligt att restriktionerna är borta en månad 
senare. 

Kanske ett digitalt möte via Zoom eller dylikt? 
Blir nog svårt att få det att fungera med många 
antagligen ovana deltagare. 

Vi kanske kan använda e-post? Borde kunna 
fungera. Vi beslutade därför att genomföra 
årsmötet genom att skicka ut alla nödvändiga 
handlingar med e-post och ge medlemmarna en 
dryg vecka på sig för att läsa och svara genom att 
fylla i en svarsblankett. Förutom sedvanliga 
punkter på ett årsmöte skulle också stadge-

ändringarna som beslutades på kvartalsmötet i november 2020 fastställas. 
Erik ordnade en temporär e-postadress dit svaren skulle skickas senast 19 

februari. Sekreteraren (Margareta W) och två ”kontrollanter” (Rune och Lars-Erik) 
bevakade brevlådan.  

Trettiotre medlemmar svarade. Dessa räknas som närvarande på årsmötet. 
Ingen motsatte sig formen för årsmötet. Verksamhetsberättelsen för 2020 och 
resultat- och balansrapporterna för 2020 godkändes och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för det gångna året, tillstyrkt av revisorerna. Verksamhetsplanen och 
budgeten för 2021 godkändes. Värt att notera är att vi nu fått besked om bidraget 
från stadsdelsnämnden. Vi sökte 40 000 kr och fick 30 000 kr, vilket är 10 000 kr 
mer än året innan. Förslaget till stadgeändring fastställdes, vilket betyder att 
stadgarna och verkligheten nu är i samklang. Valberedningens förslag till styrelse, 
revisorer och funktionärer antogs. Valberedningen bestod av Carl W och Bertil. De 
fortsätter nästa år också men det vore bra om ytterligare någon kunde ställa upp. 
Hör av dig till styrelsen om du är intresserad!  

Ett stort tack till alla som hjälpt till med att ta fram alla handlingar och till alla 
som röstat så att vi kan anse att årsmötet är genomfört på ett efter omständlig-
heterna bra sätt. Nu väntar vi bara på att kunna återuppta våra normala 
aktiviteter. Håll ut! 

Margareta W 
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            Årsfest med Gillet 
 

Allt festande är inställt tills alla vaccinerats. 
 
 

 
Eftersnack             

eller hur vi sköter gillet under pandemin. 
 

Nu är vi inne i vabruari (Kommer ni ihåg att den månaden förra årtusendet hette 
februari?) men i år härjar vinterkräksjukan och influensan inte alls som vanligt för 
vi håller avstånd till andra människor och beter oss asocialt = ansvarsfullt. Vi kan 
inte träffas och dansa som vanligt. Årsmötet hålls med poströstning för att kunna 
genomföras före mars som stadgarna föreskriver. Många föreningar väljer att 
skjuta upp årsmötet till maj eller juni med förhoppningen att det då går på normalt 
sätt. 

Styrelsen har dock dristat sig till att hålla möten med fysisk närvaro fast runt 
stort bord med långt mellan ledamöterna. Vi planerar som för en normal säsong 
för att vara beredda att dra igång verksamheten när vi fått vaccin men vi behöver 
dessutom ha en plan B för fortsatt pandemi. Promenader för umgänge och motion 
är den bästa aktiviteten i minusgrader.  

Ovissheten om hur och när saker kommer att inträffa ställer till det för oss. Hur 
många av gillets medlemmar väljer att vaccinera sig? Det kommer att bli extra 
knepigt om några av de aktiva i gillet är utan det skydd vaccinet ger. Jag bestämde 
mig vid svininfluensan för att inte ta något i hast framtaget vaccin. Covid-19 är 
dock så mycket allvarligare så jag har tagit reda på mycket mer om vaccinering och 
ändrat mig till att ta sprutorna så snart som möjligt. Hur tänker du? 

Erik 

 

Lite kom ihåg 
 
Allt beror på hur smittan sprids och hur 
vaccineringen mot Covid fortskrider. 
 

  
 



 
 
 

Spånga Folkdansgille
c/o Magareta Warholm, Gränsvägen 14, 163 52 Spånga

Danslokal: Spånga Folkan, Spångavägen 353.
Dansledare: 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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spånga Folkdansgille 
har 2021 följande kontaktpersoner 

 

Styrelse 
 
Ordförande Erik Enfors 0730404033 ordfor@spangafolkdansgille.se  
Sekreterare Margareta Warholm 795 84 08 info@spangafolkdansgille.se 
Kassör Elisabeth Gafvelholm 0176–260966 kassor@spangafolkdansgille.se 
Ledamot Christer Persson 076–8465502 christer_p@spangafolkdansgille.se 
Ledamot Angela Enfors 0702248372 angela_e@spangafolkdansgille.se 

Suppleant Ebba Modén 0708-36 99 92 ebba_m@spangafolkdans.se 

Suppleant Berit Lindh 070 5429455 berit_l@spangafolkdansgille.se 
 
 

Sammankallande 
  
Dans och musik Malin Lennartsson 85 81 06   malin_l@spangafolkdans.se 
Dräkt  Gunnel Petersson  760 99 55  gunnel_p@spangafolkdansgille.se  
Julmarknadsgruppen Anna-Greta Dahl 0171–51604  anna_greta@spangafolkdansgille.se  
Festkommittén Eva Askberger 0738 163 735  eva_a@spangafolkdansgille.se 
Lubba Runt Erling Magnusson  760 41 95 erling_m@spangafolkdansgille.se  
Lokalkommittén Lars-Erik Ljungberg  89 83 23 lars-erik_l@spangafolkdansgille.se  
PR-sektionen Erik Enfors 0730404033 erik_e@spangafolkdansgille.se  
Webmaster Erik Enfors 0730404033 erik_e@spangafolkdansgille.se 
Sociala aktiviteter Eva Askberger 0738 163 735  eva_a@spangafolkdansgille.se  
 
 


