
 
 
 

http://spangafolkdansgille.se

 

 
 

Å nu är det Jul igen, å nu är det Jul igen…  
…en högtid som kommer allt tätare vartefter vi blir mer och mer årsrika, för att 

låna en årsrik kvinnlig politikers språkbruk. Visst kan vi klaga på vår relativt höga 
ålder, men vi bör ändå fokusera på glädjen att ha fått vara med så här länge. 
Upplevt mycket, samlat på fina minnen och samtidigt, med någon sorts 
självklarhet, planera för kommande dagar, månader och år. 

I vårt Gille har vi ständigt storstilade planer som inte alltid är möjliga att 
realisera. Men grunden är ändå lagd för nya dansutmaningar. Årets tänkta 
juldansspel omvandlades raskt, när tidspressen blev omöjlig att hantera, till ett 
”drama” om trånande kärlek, att både skrivas, koreograferas och uppföras under 
senvåren 2023. 

Hösten har också varit innehållsrik som sig bör. Vi tränade flitigt inför 
dansgudstjänsten i Spånga kyrka i oktober. Konsensus råder om att det 
förmodligen var det bästa framträdandet någonsin i kyrkan. 

Något lättsammare var vårt dansprogram hos PRO i Vällingby i november. 
Anna-Greta ordnade med fast hand både ett rymligt dansgolv och efterföljande 
goda kakor till kaffet. Vi blev entusiastiskt applåderade och tackade genast ja till 
inbjudan att återkomma. 

Vi har verkligen ständigt nya mål att uppnå och träna inför. Precis just nu 
handlar det om danser till vår julhälsning att läggas ut på hemsidan. Icke att 
förglömma vår förvandling till Tomtemor och Tomtefar vid Spånga torgs 
julmarknad. Då försäljs även våra, någon dag innan, ihopknåpade adventskransar.  

Sedan hinner vi nog knappt svälja skinka och julgröt, innan det är dags för 
lekledningen i Breviks kyrka på Lidingö andra veckan i januari. Anmäl er, det är 
trevligt när vi är många som representerar vårt aktiva Gille. 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar Birgitta, Torsten och Marianne Ö 
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Dans i Spånga kyrka 23/10 2022 
En vacker höstdag i oktober begav vi oss i Spånga folkdansgille till den lilla 
församlingskyrkan. I Spånga kyrka skulle vi nu återuppta en gammal tradition som 
fått göra ett treårigt uppehåll under pandemin. Solen sken och det fanns förväntan 
i luften. Vi tränade en sista gång. Allt gick bra och nu var det bara att vänta att 
klockan blev elva. Kyrkorummet fylldes så sakteliga med vänner, släktingar och 
övriga besökare. 

Kyrkklockornas klang tonade ut över bygden och våra musiker Stig, Yvonne och 
Hasse tågade in till Österåkers brudmarsch. Därefter kom vi dansare insvängande 
till polska efter Ritekt Jerk, under tre dubbla bågportar. En fin effekt. 

Präst vid denna gudstjänst var Marie Grangården. I hennes predikan gick hon 
rakt på sak och sa att många kanske ställer sig frågande till om det passar att ha 
dans i kyrkan. Hennes eget svar på det var att det är något mycket positivt, och helt 
passande. Vi är ju skapta för att använda våra kroppar och dansen tar fram något 
bra inom oss. Det blir också en fin social gemenskap när man dansar. Det ger goda 
”ringar på vattnet”. 

Vi genomförde ett väl avpassat program som Malin satt ihop med bifall av Dans- 
och Musiksektionen. Det var sju danser, däribland kyrkpolska. Vi fick starka 
applåder! Till sist som avslutning sjöng vi välsignelsesången. Den brukar alltid 
uppskattas när vi framträder i kyrkan, och så också denna dag. 

Vid uttåget till Gryttby gånglåt var det många tummar upp, glada leenden och 
även ”tack för dansen” hördes. Vi klev ut i ett bländande solsken och alla var 
välkomna till kaffestund i prästgården. Vi ser fram emot att få dansa igen i den fina 
1100-talskyrkan! 

Marina 
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Sociala gruppen har lyckats igen… 
Det är nog så att vi fortfarande är något storögt förvånade över att få samlas till 
diverse trevligheter, utan två meters avstånd. 

Sociala gruppens senaste upprop till samling var en med etiketten Nostalgi. Vi 
inbjöds till filmvisning för att återuppleva och förstummas över hur unga, smärta 
och dansanta vi tedde oss på Italienresan 2007. 

A-salen var bokad för begivenheten och drygt tjugo nostalgisugna samlades 
med siktet inställt på Folkans stora bioduk. Förutom de närvarande som ses varje 
vecka, gladdes vi åt att få krama om och välkomna flera av våra gamla dansvänner 
som även de ville försjunka i goda minnen. 
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Roland Ekström, vår värd och guide i Rieti, hade lagt upp ett digert program för 
vår vistelse. Vårt eget dansprogram stod inte efter i ”digerhet” och vi är faktiskt 
självutnämnda mästare i att hantera vilket dansgolv vi än erbjuds. Sträva eller hala 
golv eller som här ett sluttande torg där danserna gick väldigt snabbt i nedförs-
backen. Skördedansen borde ha imponerat på den mest kräsne runt torget. Om 
inte annat för att vi gjort oss besväret att packa med krattor och liar på resan. 
Packade vi skörderedskapen i golfbagar, hmmm??? 

Filmen som gjorts av Trätakts Tor Lundin, ackompanjerades av många 
spontana igenkännande utrop. Något vi gärna återkommer till är den bejublade 
lunchen med ”hur många rätter som helst” varav en var kokt komage, kamouflerad 
till pasta. Erik var nog den enda som åt även detta med god aptit… 

Det är lätt att försjunka i minnen från denna fantastiska resa. Men dagens 
begivenhet var att Sociala gruppen lyckats igen, att samla oss runt en trevlig och 
lättsam aktivitet. 

Det enda aber några av oss upplevde var att vi hade läst dagens inbjudan lite för 
slarvigt. Tanken var att alla skulle ha med sig egen kaffekorg… Undertecknad 
räddades från kaffeabstinensen av välmenande kamrater. Av misstagen blir man 
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som alla vet, vis men inte rik… Men det må konstateras att rik på vänner, det blir 
man i Spånga folkdansgille. 

Vi ser med spänning fram emot Sociala gruppens nästa event! 
Marianne Ö 

 

Skrubbrensning 
Förrådet måste tömmas 
Helt enkelt utdömas 
Där fanns alltför mycke´ 
Helt utan motstycke 
Ett plåtskåp med protokoll 
Beskriver gammalt groll? 
Hästar gömda i en låda 
Ett sjöodjur att beskåda 
Sex yxor med röd egg 
Hördes där ett gnägg…? 
En polskedansad kvast 
Till Dam förklädd i hast 
En smörkärna, en spettekaka 
Å två tråg med syfte till att baka 
Vårt dansgolv fylldes raskt 
Vi såg ut som ett patrask 
Några satte sig på scenen  
Lite för att vila benen 

Och försjönk i gamla kort 
Tänk, så mycket vi har gjort 
Oj, plåtskåpet var alltför högt 
Utbaxningen gick trögt 
Till slut det låg horisontalt 
På klibbigt golv så kalt 
Men skåpet ska till nästa rum 
Hur rubba det en tum? 
Men Carl han tänkte lite klurigt 
Båtar flyttades förr finurligt 
För 5000 år se´n sisådär 
Man med stockar backen klär 
Vi gör sammaledes här 
Så är plötsligt allting klart  
Och golvet ligger bart 
Vips vi nått vårt mål 
Efter goda värvet,  
höjer vi en SKÅL 
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Träning inför PRO 

 
 

 
 

 

PRO i Vällingby 
Jag fick idèn när jag hörde att Allmogegillet haft uppvisning på ett månadsmöte på 
PRO Hässelby Villastad. Jag talade med Yvonne som är ordförande i Vällinby 
/Spånga som just höll på med höstprogrammet och saknade program för den 16 
november. 
Jag rådfrågade Malin, Trätakt och övriga medlemmar och det lät positivt. Vi 
bokades in i höstprogrammet för en dansuppvisning den 16 november. En stor 
fördel var att vi kunde träna i lokalen på söndagskvällen innan så vi visste hur 
mycket plats vi hade att dansa på. 
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Dagen kom och vi var på plats i god tid i våra vackra dräkter. Ett månadsmöte har 
aldrig varit så välbesökt. Kan det bero på deras budgetmöte månntro? 

Kl. 14.30 stod vi beredda att dansa in till tonerna av Trätakts ljuva musik. Först 
Bågdansen, Klappdansen och Åkullapolka, sedan presentation av våra dräkter, 
sång och Fjärilen, Höstvalsen och sist Sternpolka. 

Det märktes att publiken uppskattade vårt framträdande, alla var så glada, 
skrattade och applåderade. Jag som ofta är där har fått höra mycket beröm om att 
det var proffsigt, vältränat, humoristiskt och vackert.  

Vi avslutade med kaffe och en pratstund. 
Anna-Greta 
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Lunch hos Åsas Fisk! 
Om man längtar efter att låta fantasin spela runt ämnet ”Frutti di Mare” ska man 
bege sig till Åsas fisk i Spånga Centrum. Innanför entrén, två trappsteg upp, finns 
utlagt en mångkulturell värld ur havens djup. Spånga folkdansgilles funktionärs-
gäng begav sig till nämnda fisk-oas en kulen torsdag i november. 

Väl innanför entrén fångades våra blickar av två lådor med gigantiska humrar. 
Av den skiftande röda färgen att döma hitflugna från olika världshav. Idén kom 
förstås osökt att det är till Åsas butik man styr stegen för att inhandla 
nyårshummern! 

Men vi skulle kliva några trappsteg upp, in i restaurangdelen ovanför butiken. 
Gillets styrelse hade fattat det sympatiska beslutet att förära funktionärer en 
smaklig lunch efter allehanda genomförda uppdrag.  

Att sälla sig till strömmen av dansvänner på väg åt samma håll ger en riktigt 
varm känsla av gemenskap. Vi träffas varje vecka och gör vårt bästa för att inte 
dansa ner eller snubbla över varandra och trots det intensiva umgänget, infinner 
sig värmen av att ses och umgås på en ny plats. 

Vi fyllde snabbt de rum som dukats så trevligt till oss och blev glatt överraskade 
att här gick det att föra ett samtal utan överröstande musik. Allas lunch var 
praktiskt förbeställd och förstås var mitt minne blankt i detta avseende. Jag 
inväntade stoiskt tills alla var serverade och presenterades då en utsökt 
laxpudding som jag avnjöt i min sedvanligt långsamma takt. Jag var inte riktigt 
färdig när kaffet och goda kakan med vaniljsås serverades. Men varför hasta när 
man kan förlänga en god stund… 
När man äter god mat rör sig samtalet gärna om andra goda måltider. Vid vårt 
bord hamnade vi i skånska Brösarp och dess berömda Äggakaka. Även det en 
maträtt att försjunka i… 
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Men nu befann vi oss i fiskriket, vilket inte minst framgick av alla fiskrika 
planscher. Det jag trodde var en rödspätta visade sig vara en rocka och den 
förmodade barracudan var säkert bara en harmlös ål.  
 

 
 

Men fokus låg förstås på de fantastiskt goda fiskrätter vi bjöds. Luften surrade av 
superlativer, även över styrelsen som vi sänder vårt varma TACK för inbjudan till 
denna trivsamma samling. 
 

   
 
Att pensionärslivet som Gillets funktionär förhöjs, det är givet!! 

Marianne Ö 
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Kvartalsmötet 8 november 2022 
Ovanligt få medlemmar, 14 st., infann sig när det var dags för höstens 
kvartalsmöte. Christer höll i ordförandeklubban och Margareta W skrev. 

Kvartalsmötena har en bestämd agenda. Bl.a. ska 
preliminära versioner av kommande års 
verksamhetsplan och budget diskuteras, vilket 
gjordes. Dessa beslutas sen på årsmötet i februari. 
Den preliminära budgeten är baserad på att vi får 
det föreningsbidrag på 40 000 kr som vi nyss ansökt 
om. Budgeten är underfinansierad men än så länge 
har vi pengar på banken som vi kan använda. 

Medlemsavgiften för år 2023 blir oförändrad 
(600 kr). Mer än hälften slussas vidare till 
Folkdansringen (distriktet och riksorganisationen). 

Vårprogrammet fastställdes så långt det är 
möjligt. Dansträningen börjar den 9 januari och årsmötet blir den 14 februari. Vi 
hoppas att reparationen av vår danslokal går enligt plan och är klar till årsskiftet. 

Mötet godkände styrelsens förslag att kasta alla verifikationer som är äldre än 5 
år. 

Kommande aktiviteter: 
• Julmarknad Spånga torg 10 december. Vi kommer att ha två bord samt vara 

tomtar som vanligt. Den 7 dec kl. 17 binder vi kransar. 
• Lekledning i Breviks kyrka på Lidingö 15 januari. 

 Margareta W 

 
Efter snö kommer … 
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Aktivitet Dag Tid Jan Feb Mars April Maj Juni Anmärkning

Möten

Kvartalsmöte Tis 19:00 25 Lokalen

Funktionärsfest Lör

Årsmöte Tis 19:00 14 Lokalen

Styrelsemöten Tor 13:00 12 2 30  25 Styrelsemedlem

Fester

Årsfest Fre 24 Spånga Folkan

Resor

Dansresa, kultur

Lubbarunt

Sista manusdag Mån 20 24

Utgivningsdag Mån 27 8

Dräkt, syhjälp Mån 18:00
9 16 

23 30
6 13 

20 27 3 4 24 8 15 Lokalen

Midsommar

Planering Mån Lokalen

Dans och Musik

Planering Mån

Folkdans Mån 19:00
9 16 

23 30
6 13 

20 27
3 4 24 8 15 17 ggr

Uppvisningsträning Mån
10 17 
24 31

7 Lokalen

Samord. midsommar Mån 18.00 12 Lokalen

Spånga Torg ? 6

Midsommar uppvisn 20 Norrgården Solle.

Midsommar uppvisn 21 Brommagården

Midsommar uppvisn 22 Skoga

Midsommar uppvisn Vardaga Spånga

Midsommar uppvisn Fre 23 Spångaängen

Midsommar uppvisn

Lekledning Sön 11.00 15 Brevik, Lidingö

Uppvisning/lekledning Tor 13.30 12 Skoga

 Planerings-, projektmöten planeras av varje gruppledare under terminen

Spånga Folkdansgille

Vårprogram år 2023
Lokal: SpångaFolkan

Fastställt vid kvartalsmötet 2022-11-08
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Snart dags att betala medlemsavgiften för 2023 

Medlemsavgiften för 2023 är oförändrad, dvs 
600 kr och ska betalas senast 31 januari. Betalas 
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 
mer än hälften av medlemsavgiften slussas 
vidare till Folkdansringen, riksorganisationen 
och distriktet. Än så länge har vi sparade pengar 
på banken. 

 
 
 

Litet eftersnack 
Nu är det mörkt, mulet, slaskigt och grått. Det piggar upp livsandarna så att man 
kan orka med julstök, julklappar och släpa hem en gran. Det är bara fyra veckor till 
jul, så känn ingen press! Det är omoraliskt att titta på WM i fotboll för att Qatar har 
behandlat gästarbetarna alltför illa men det sänds flera matcher per dag så det blir 
bara några få alternativa program kvar att se. 

Dystert, dystert, men om man nu inte har stake nog att göra harakiri. Ja då får 
man väl glädjas över att vi har elektricitet till adventsstakar och LED-slingor 
utomhus. Lite tröst kan man få av kaffe, lussebullar och pepparkakor med ädelost 
och glögg. I brist på TV kan man läsa en bok. De finns även i analog form med 
trycksvärta på papper som finurligt buntats ihop. Sök "Boktryckarkonst" på 
Wikipedia! 

 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! önskas alla dansare. 

Erik 

 
 

 
 
 

Lite kom ihåg 
 
På sidan 11 kan du se hela det preliminära 
programmet 
 
 
Januari 
9 19 00 Börjar vårterminen 
12  Skoga äldreboende, julgransplundring 
15  Brevik, julgransplundring 
 
Februari 
14 19 00 Årsmöte 
20 Lubba Runt nr 1/23, sista manusdag 
 
Mars 
24 Årsfest 
27 Lubba Runt, utgivning nr 1/23 
 
Kolla regelbundet på vår hemsida och framför allt i 
Kalendariet som styrelsen håller uppdaterat. 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Spånga Folkdansgille 
har 2022 följande kontaktpersoner 

 

Styrelse 
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  
 
 
 
 


