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Än är det vinter i norr (bild från Jukkasjärvi). I Stockholmstrakten har vi knappt haft 

någon snö alls (i varje fall ingen att åka skidor på), och nu tittar vårblommorna fram.  
 

Mot ljusare tider 

Nu har vi tagit oss igenom två år, som vi sent ska glömma och som kommer att 
vara en milstolpe i gillets historia. Före eller efter coronan? Men gillet har inte 
bara överlevt, utan vi har också fått nya upplevelser, som vi får tacka det lilla 
elaka viruset för. Vi har lärt oss danser med distans och samling i lokalen har 
ersatts med uppskattade vandringar i fria friska luften. Att bjuda med armbågen 
har alltid ansetts ohövligt, men när hälsa med handslag blev smittsamt, har det i 
stället blivit en lustig vana, om än lite motvilligt. Vår årliga julmarknad på 
Spånga Folkan fick ställas in, men i stället deltog vi på nytt med ett säljstånd på 
Julmarknaden på Spånga torg. Det gick över förväntan. Dörrkransarna såldes 
slut allt för snabbt och det kan inspirera vår julmarknadsgrupp till en stor 
satsning i år. 

Våra traditionella julgransplundringar och lekledningar frös inne, men i stället 
skapades vår första, digitala julhälsning, vilket vi framförallt bör tacka vår 
dansledare Malin för. Om du inte sett den redan, går du in på vår hemsida och 
där på första sidan klickar du på VIDEO. Gör det innan vår webbmaster plockar 
bort den för att få plats med nyheter. För nu hoppas vi på en aktiv vår, där solen 
och värmen jagar bort det sista hotet mot samvaro och gemenskap. 

Vårliga hälsningar från 
Inger, Siw, Birgitta H, Erling och Torsten 
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Sagan om lingonkransen 
På morgonen den 28:e november gav sig fem morgonpigga, lingonrissugna 
ungdomar ut på en plockningsresa. Ann-Marie Ljungberg, Anna-Greta Dahl, 
Marianne Kjellander, Lars-Erik Ljungberg och Björn Kjellander for ut i skogen för 
att plocka Lingonris till de kransar som skulle säljas på Julmarknaden på Spånga 
torg. Försedda med sekatörer och säckar gav de sig ut i ”lingonmarkerna”. 

Tillgången var god så säckarna fylldes ganska snabbt med lingon och annat ris 
som passar för kranstillverkning. 

Några timmar i skogen gör att kaffetarmen vaknar, så den förtäring som var 
med på resan plockades fram och avnjöts i en södersluttning. (bild 1) 

 
 

 

Riset transporterades till den lokal 
som Ann-Mari och Lars-Erik 
disponerar och där det finns gott om 
plats för kranstillverkning (bild 2) 

Snabba händer band fort ihop 24 
kransar med hjälp av de stommar 
som Anna-Greta fixade till. Alla 
kransar fick eget ”stuk” så här kan 
man verkligen tala om 
konsthantverk (bild 3) 
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Den 4:e December var det dags, gillet skulle vara tomtar på torget (efterlängtade 
av alla godissugna barn) 

 
Visst blev de fina  

I ett alldeles eget stånd såldes hemslöjd. Våra KRANSAR försvann som smör i 
solsken. Innan fotografen hann fram så var kransarna slut. 

 
Efter vad jag har hört så var alla, kunder och deltagare mycket nöjda. Det är 
otroligt vad en liten utflykt kan föra med sig.  

Björn Kjelander 
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Rapport från årsmöte med  
Spånga Folkdansgille 

Tisdagen den 15 februari 2022 i Spånga Folkan 
Årsmötet öppnades av gillets ordförande Erik Enfors, som hälsade alla välkomna och 
förklarade årsmötet öppnat. Dagordningen fastställdes med tillägg för en punkt om 
sportlovsveckan. 

Till mötesordförande valdes Lars-Erik Ljungberg och till mötessekreterare 
Margareta Warholm. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Björn 
Kjellander och Lars Bostam. 

Mötet förklarade att kallelsen till årsmötet skett enligt stadgarna. 
Styrelsens årsberättelse för 2021 
gicks igenom översiktligt och 
kommenterades vid behov. 
Årsberättelsen, resultatrapporten 
och balansrapporten godkändes och 
lades till handlingarna. 

Revisorerna tillstyrkte att 
resultat- och balansräkning 
fastställs, att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021 och att årets resultat överförs 
i ny räkning. Mötet fattade beslut 
enligt revisorernas förslag och 
beviljade ansvarsfrihet för den 
avgående styrelsen.  

Styrelsens förslag till budget 
fastställdes. Den är 
underfinansierad med 15 000 
kronor. Styrelsen beviljades att 

under löpande budgetår få handlingsfrihet att för oförutsedda händelser fatta 
beslut om åtgärder utöver budget upp till ett kostnadstak på 50 000 kronor. 

Verksamhetsplan för 2022 föredrogs och fastställdes. Styrelsens förslag om 
ändring av paragraf 8, mom 4 i stadgarna, som beslutades på kvartalsmötet den 10 
november 2021, fastställdes. 

Därefter följde val av styrelse och funktionärer som följde valberedningens 
förslag. Se sid 5 och 6. 

Lars-Erik Ljungberg förklarade årsmötet avslutat och mötet avslutades med 
servering av kaffe och hembakat bröd. 

Sid 5 

Funktionärer i Spånga folkdansgille 
Valda på årsmötet 2022  
Styrelsen  Förslag Period 
Erik Enfors Ordförande Omval 1 år 
Margareta Warholm Sekreterare Vald t.o.m. 2022  
Ann-Marie Ljungberg Ledamot Nyval 1 år 
Angela Enfors Ledamot Omval  2 år 
Christer Persson Ekonomiansvarig Omval 2 år 
Marina Wendel Suppleant Nyval 1 år 
Eva Askberger Suppleant Nyval 1 år 
    
Revisorer    
Lars-Erik Ljungberg  S Revisor Omval 1 år 
Gunnar Sundin Revisor Omval 1 år 
Bertil Österlind Revisorssuppleant Omval 1 år 
    
Dans/musik    
Torsten Höglund  Omval 1 år 
Malin Lennartsson  S  Omval  2 år 
Birgitta Persson  Omval 2 år 
Marina Wendel  Vald t.o.m. 2022  
Sandra Finnermark  Omval 2 år 
    
Dräkt    
Gunnel Petersson  S  Vald t.o.m. 2022  
Kristina Petersson  Omval 2 år 
Margaretha Rickman 
Törnqvist 

 Vald t.o.m. 
2022 

 

    
Julmarknadsgruppen    
Ann-Marie Ljungberg  Omval 2 år 
Anna-Greta Dahl  S  Omval 2 år 
Len-Marie Bostam  Omval 2 år 
    
Festkommitté    
Eva Askberger  S  Vald t.o.m. 2022  
Marianne Österlind  Vald t.o.m. 2022  
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Lubba Runt    
Torsten Höglund  Omval 1 år 
Birgitta Höglund  Omval  1 år 
Marianne Österlind  S  Nyval 2 år 
    
Lokaler/inventarier    
Lars-Erik Ljungberg  S  Omval 2 år 
Lars Bostam  Vald t.o.m. 2022  
Carl Warholm  Omval 2 år 
Kurt Aronsson  Vald t.o.m. 2022  
    
Sociala aktiviteter    
Eva Askberger  S  Omval 2 år 
Marianne Kjellander  Omval 2 år 
    
PR    
Erik Enfors  S  Vald t.o.m. 2022  
Christer Persson  Vald t.o.m. 2022  
Kurt Aronsson  Omval 2 år 
    
Webb    
Erik Enfors Webmaster Omval 2 år 
Torsten Höglund Web.red Omval 2 år 
Bertil Österlind Web.red Vald t.o.m. 2022  
    

Valberedning    
Carl Warholm  Omval 1 år 
Lars Bostam  Nyval 1 år 
Erling Magnusson  Nyval  1 år 
    
Folkdansringen/distri
ktet 

   

Ordförande  Omval 1 år 
    
Spånga 
medborgarhusför. 

   

Ordförande  Omval 1 år 
    
S=sammankallande 
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ÅRSFEST MED GILLET 
Fredag den 25 MARS i Spånga Folkan 

 
Klockan 1700 samlas vi för mingel i foajén. Någon form av bordsplacering 

utlovas liksom LEVANDE musik och ”ytterst lokal underhållning.” Kl 2200 
ungefär, går vi hem... 

Kostnad för denna afton är 200 kr  
Ev allergier anmäls på anmälningslistan eller till festkommittén 

OSA senast 14 mars till: Eva 0738163735 eller Marianne 0707557073 

VÄLKOMNA 
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Eftersnack 

 
Vi har precis börjat återanpassa oss till normal livsföring efter covid och hoppas 
slippa fler bakslag. Årsfest ser det ut att bli. Årsmöte på normalt vis har vi haft. I 
planen ligger framträdanden på nationaldagen och midsommar som vi behöver 
öva till. Dansgudstjänst i Spånga kyrka får anstå till hösten.  

Det är fler saker än danserna som vi har tappat bort de två senaste åren. Vi 
behöver träna för att åter bli sociala på normalt sätt. Att ta i hand för att hälsa 
känns sååå konstigt nu. Fast gnugga vassa armbågar har aldrig varit min favvo. 
Skönt att slippa! Men att hälsa med kramar i samma utsträckning som före covid 
kommer nog att dröja ett bra tag. 

Kanske kan vi ställa undan handspriten längst in i skåpet, redo för nästa 
pandemi. 

Erik 

Lösning på Rutas Julkorsord 
  För de som inte sett den på hemsidan. 

 
 

 

Lite kom ihåg 
 
Mars 

25 17.00 Fredag  Årsfest 

April 

25 19 00 Måndag Manus Lubba Runt 

26 19 00 Tisdag Kvartalsmöte 

Maj 

 2  Måndag Utgivning Lubba Runt 

21  Lördag Funktionärsfest 

26-28 Torsdag – lördag Folkdansringen 100 år 

Juni 

 6  Måndag Nationaldagen,  
   Spånga torg 

 

Spridningen av Coronan gör det fortfarande osäkert 
med alla aktiviteter. Titta regelbundet på vår 
kalender, som vi försöker hålla aktuell. 

 

 
 



 
 
 
 

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 2022 följande kontaktpersoner 

 

Styrelse 
 
Ordförande Erik Enfors 0730404033 ordfor@spangafolkdansgille.se  
Sekreterare Margareta Warholm 0730 769 381 info@spangafolkdansgille.se 
Ekonomiansvarig Christer Persson  076 8465502 kassor@spangafolkdansgille.se 
Ledamot Ann-Marie Ljungberg 073 5978909 ann-marie_p@spangafolkdansgille.se 
Ledamot Angela Enfors 0702 248372 angela_e@spangafolkdansgille.se 

Suppleant Marina Wendel 0708-36 99 92 marina_w@spangafolkdans.se 

Suppleant Eva Askberger 0738 163 735 eva_a@spangafolkdansgille.se 
 
 

Sammankallande 
  
Dans och musik Malin Lennartsson    malin_l@spangafolkdans.se 
Dräkt  Gunnel Petersson  760 99 55  gunnel_p@spangafolkdansgille.se  
Julmarknadsgruppen Anna-Greta Dahl 073 0723715  anna_greta@spangafolkdansgille.se  
Festkommittén Eva Askberger 0738 163 735  eva_a@spangafolkdansgille.se 
Lubba Runt Marianne Österlind 070 7557073 marianne_o@spangafolkdansgille.se  
Lokalkommittén Lars-Erik Ljungberg  89 83 23 lars-erik_l@spangafolkdansgille.se  
PR-sektionen Erik Enfors 0730 404033 erik_e@spangafolkdansgille.se  
Webmaster Erik Enfors 0730 404033 erik_e@spangafolkdansgille.se 
Sociala aktiviteter Eva Askberger 0738 163 735  eva_a@spangafolkdansgille.se  
 
 


