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Byggkranar och morgonrodnad 

 

Förhoppningar om vårlik vår 
Å nu är det vinter å skidan den… Neej! Den här vintern slant iväg helt utan 
skidslint, iallafall på våra breddgrader. Ni minns i mitten av förra seklet, då föll 
snön, efter det verkar den ha fallit färdigt.  

Men vårt nya sekel har inpräntat mantrat att leva i nuet, att se det bästa i varje 
dag. Vi har lärt oss att fråga förskolebarnen ”Vad var roligast idag?” En inte 
obefogad fråga även inom vår verksamhet, dans. 

Riktigt roligt hoppas vi att vår planerade dansteater blir. Den är ännu i sin linda 
och trots eller med många kockar, har vi stor tilltro till det färdiga resultatet att 
presenteras och inbjudas till om knappt ett år. 

Vid årsmötet, som hölls i Spånga Center och föregicks av en god middag, 
klubbades de nya arbetsgrupperna igenom. Erfarenheten säger oss att alla griper 
sig an sitt tilldelade/utvalda värv med stor seriositet och ambition. Förutsättning-
arna är därmed mer än goda att vi lyckas tämligen väl. 

Just nu krackelerar festkommitténs Comfort zon en smula. Startskottet hade 
redan ljudit och vi var knappt på plats. Som man säger ”Mot kvällen får den late 
bråttom…” Men vi har gott hopp om att spränga målsnöret innan gästerna 
strömmar in på den marschallprydda gången som vi hoppas förväntansfulla, inför 
en innehållsrik afton. 

Det lyckade resultatet redovisas i nästa nummer av Lubba Runt. Hågade att 
sätta årsfesten på pränt anmäler sig lämpligen till undertecknade redaktörer. 

Tja, sedan har vi bara att blicka fram emot en vårlik vår. Välkommen! 
Vårliga hälsningar från                        Marianne Ö, Birgitta H och Torsten 
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Inspelning av julhälsning 

 
 

     
 

 

Foto Kenneth Olofsson 
 
 

Några bilder från inspel-
ningen av vår julhälsning. 
Den finns att se på YouTube 
Spånga Folkdansgille > 
Spånga Folkdansgille > 
Julhälsning 2022 
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Lingonkransen 
Kalle Dahl hade tillverkat 27 (tjugosju!!!) stommar att linda in i gran, tall, ene och 
blåbärsris, toppat med en gnutta lingonris. Det fanns gott om säckar med 
färskplockat ris att botanisera i/ur. Vi var alla så ivriga att komma igång med 
kvällens hantverk att vi helt missade att ta foton av flitens lampa. 

När vi kände oss färdiga och inte längre orkade bli barrstuckna, började 
inräkningen av kvällens skörd. Men hur vi än räknade fick vi på ort och ställe inte 
ihop mer än ”ynka” 21 stycken. Och eftersom alla Kalles stommar gått åt, stod vi 
inför en svårlöst gåta, precis som i Viktor Rydbergs dikt om Tomten. Men varför 
grubbla. Vår skörd såg prydlig och helt färdig ut och nu vankades det ju kaffe med 
hembakt.  

   
Efter välförrättat värv                             Foto Marianne Ö 

       
Och vi är verkligen mästare i samarbete. Lokalen genomgick samma förvandling 
och i samma raska takt som i Musse Piggs husvagn på julafton. Så efter lite köande 
till kakfaten, kunde vi njuta det goda arbetets vila i gemytlig stämning. 

Hur det gick med torgförsäljningen… Även om detta finns både text- och 
bildbevis att ta sig an!     Marianne Ö 
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Julmarknad på Spånga Torg 
Sedan flera veckor har fler och fler ljusslingor lyst upp tillvaron för oss dags-
ljussvältande nordbor. Adventsstakar har dykt upp i allt fler fönster och endast 
fantasin sätter gränser för var man placerar sina ljuslyktor till förbipasserande 
medmänniskors förmodade glädje (och möjlig vånda att ännu inte hunnit till 
denna punkt på julchecklistan…) 

Men i Spånga folkdansgille är framförhållning ett honnörsord. Alla som kunde, 
hade nogsamt noterat Spånga Torgs julmarknad den 10 december, denna lördag 
som ju råkade sammanfalla med Nobeldagen. Men naturligtvis var valet enkelt 
(?!?) och lokalgruppen plus ytterligare ett antal frivilliga var tidigt nere på torget 
för att montera upp våra marknadsbord. 

   
Ett bord avsattes för hemstickade och sydda alster, att värma oss genom vår långa 
mörka vinter, i gott sällskap med diverse syltburkar dekorerade med handskrivna 
etiketter. Snö och kyla gjorde sitt till att affärerna gick riktigt bra för Gunnel och 
Kristina som basade över verksamheten. 

Bordet intill dignade under tyngden av Gillets alla dörrkransar, tillverkade på 
Björnskogsgränd ett dygn tidigare. Kranskonkurrensen var denna dag inte 
föraktlig, varför vi höll en mycket modest prisnivå och endast ett fåtal kransar fick 
se sig förbigångna.  

Sid 5 
Som stationär försäljare har man av förklarliga skäl ganska begränsad överblick 
över marknaden. Gillets ambulerande överblickare var istället Tomtemor och 
Tomtefar, som med ojämna tidsintervall rapporterade vad som försiggick allt-
medan korgarna godisplundrades.  

Att Spånga julmarknad är ett populärt promenadmål en decemberlördag är 
tydligt. Trängseln var stundtals svår vilket befrämjade spontana glada ordväx-
lingar främlingar emellan. En julmarknad lockar fram de godaste av vibbar och 
stämningen är varm trots snö och kyla eller kanske var det på grund av. 

Det blev många ”Vad säger man???” av mammor och andra med några barn i 
släptåg som försökte fånga godis med tumvantar. Våra korgar tömdes ändå med 
god fart och vi belönades med tindrande och stundom blyga ”…tack så mycket…”, 
vilket liksom gjorde vår dag. 

Att Spånga Torgs julmarknad är åtråvärd för många föreningar och närings-
idkare, bevisas av att hela torget och stråket upp till Dennis kött är kantat av 
marknadsförare. Vi i Spånga folkdansgille är glada att få vara en del av denna 
glädjelördag i december. Vi kliver gärna ut ur tomteverkstan nästa år igen! 

Marianne Ö 

 

 

Foto Marianne Ö 
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Några av våra visor 
//: En sol på fönsterrutan  
Var morgon hälsar mig:// 
Den kan jag leva utan 
Om jag får älska dig.  

            

Jag har e jänta som har en grind 
e lita grind, e lita grind 
E lita blåmålad lita grind 
Där inte gångjärna skriker 
Och varje onsda och lörda kväll 
Går jag till jänta så glad och säll 
Då går jag genom e lita grind 
Där inte gångjärna skriker. 

//: Skänk en slant åt spelman  
Nådigaste Herre 
Gumman min är sjuk 
Och åtta barn jag har:// 
//: Och varför skulle jag 
Som står vid gravens brant 
Skämmas för att tigga utav er en slant:// 

 

          

Lill-Pelle spring fort, ty det lider mot kvällen. 
Far och mor har gått till sängs, kom och följ 
mig på tjällen. 
Dit vill jag inte gå, för tusende daler, för där är 
loppor och där är lus, och där är alla små 
saker. 

Mor hon tog sin knyppeldyna, satte sig ner 
vid fönstret. 
Tänkte mera på lille Ola än hon tänkte på 
mönstret. 
//: Ho-ho, du Ola lilla, ho-ho, du Ola lilla.  
Jag är din, och du är min, så länge kärleken 
varar. ://  
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Tack för blomman. Det gläder mig att gillet tänker på mig under min sjukdomstid. 
Blomman heter Katatea Medalltion. Rune Forsberg 
 

 
Vårt varma tack för minnesgåvor, blommor och deltagande vid ceremonin av vår 
älskade Lars-Erik. Er visade värme och omtanke betyder mycket.  
Ann-Marie,  
Josefin, Johan & Anders med familjer 
 

Hjärtligt tack för uppvaktning min 80-årsdag! 

Dag Larsson 



Sid 8 

Juldansen i Skoga 
En förväntansfull stor publik, ett härligt dansgolv och en fin julgran väntade 
Spånga Folkdansgille när vi efter vänlig inbjudan anlände för en av julens 
sedanvanligt sista utposter, julgransplundringen. Den här eftermiddagen var det 
inte så mycket plundring som mer uppvisande av danslekar. 

Årets program inleder vi med en Bågdans, bågar som årstiden till ära klätts med 
ljusslingor. Dansen utförs av fyra damer med en kavaljer i mitten. Kavaljeren har 
det tämligen snärjigt att hinna runt till alla damer som efter indansningen snällt 
väntar under sina upplysta bågar. Vi upplevde nog att vår kavaljer verkade mer 
andfådd än vanligt, tills vi upptäckte att vi inlett dansen en takt för sent. Det väckte 
viss muntration men vi hoppas att publiken var mer fängslad av våra fina dräkter 
och belysta bågar än de felsteg som följde. 

Vi bjöd på en blandning av vanliga gillesdanser och jullekar. Små grodorna fick 
stanna hemma och vänta ett halvår till midsommar. Jungfru, jungfru skär och 
Domardansen fick däremot följa med. De flesta jullekar/danser har tämligen gamla 
anor där man kan fundera över ålderdomliga texter som vi förmedlar till nästa 
generation. Den utpekande Domardansen har modifierats till en klart vänligare 
variant i dagens förskolor, för ingen ska få känna sig utpekad. 

Men det är alldeles tydligt och väldigt härligt att både se och höra hur publiken 
sjunger med och stampar takten i de gamla kända sånglekarna. Tillsammans är vi 
alla viktiga kulturbärare till de mest tungvrickande texter som framförs i 
ringlekarna.  

Mellan alla jullekar smög vi in en Familjevals som dansades till Evert Taubes 
berättande text om Knalle Jul och hans sorgliga gran ”som stulits bort ur skogen 
sin.” Av erfarenhet vet vi att sångtexter inte alltid når sitt mål, så jag kan 
rekommendera att läsa hela texten som en dikt. Evert Taubes visdiktning är ju en 
skatt vi har att vårda och här hittar vi en med lyckligt slut. Knalle Juls fru får hem 
både gubbe, gran och en liten slant. 

Utan spelmanslaget Trätakt vore Spånga folkdansgille tämligen vilset. Trätakt 
finns alltid på plats och lotsar oss genom alla dansuppvisningar, så även denna 
gång. När det så var dags att spela upp till Annas visa, dansade vi ut i långdans 
samtidigt som vi skymtade Skogas ljusa uteplats dit vi hoppas kunna återvända till 
midsommar. 

Stort tack för inbjudan som vi hörsammat med glädje och för det generöst 
uppdukade kaffebordet. 

Nu ser vi fram emot Midsommardansen!         Marianne Österlind 
 

Rutas vårliga rutor 
Sista tävlingsdag är 27 mars. Svara med texten i de gula rutorna till 
info@spangafolkdansgille.se. De tre första dragna, rätta lösningarna vinner två 
biljetter till en föreställning i Spångafolkan. Lösning i nästa nummer. 
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Julgransplundring i Breviks kyrka 
Visst är plundringarna i Breviks kyrka lite speciella och man har längtat dit 
varje jul som vi inte fått komma de senaste 3 åren.  

Men nu var det andra söndagen efter trettondagen 2023 och traditionen skulle 
äntligen kunna återupptas. Det börjar alltid med en gudstjänst, och denna söndag 
var det fullt till sista plats av förutom flera barnkörer med föräldrar, 50 
konfirmander, regelbundna kyrkbesökare och så vi i Gillet förstås. Barnen sjöng 
högt och frejdigt under ledning av Anna Birgersson och fick sedan ha söndagsskola 
i intilliggande rum medan den mer svårsmälta delen för barn med spring i benen 

pågick i kyrkorummet. 
Den tredelade altartavlan av 

konstnären Simon Gate upphör 
aldrig att fascinera mig. 
Mittendelen visar korsfästelsen 
med Jesu födelse och 
uppståndelse på ömse sidor. 
Höga fönster ger kyrkorummet 
ett speciellt ljus och rymd. Nu i 

jultid finns en vacker julkrubba vid altaret, som många barn säkert vill fundera 
kring.  

Efter textläsning och läsning av Evangeliet samt prästen Fannys predikan fick 
söndagsskolebarnen komma tillbaka. Det var nattvardsmåltid för konfirmander 
och alla andra, och eftersom vi var så många fick prästerna Fanny och Helena 
hjälpas åt vid var sitt uppdukat bord. Ljuständningen för våra kära bortgångna 
lockade också en ständigt ringlande orm av små och stora. 

Nu var det dags för Gillet att agera. Vi skulle leda hela hopen av människor i en 
lååååångdans in i församlingssalen sjungandes "nu är det jul igen" och med 
Trätakt, som ledde "tåget". Jag fick lätt panik när jag tänkte på hur många salen 
rymde för "tåget" ville aldrig ta slut. Dessutom skulle vi börja med att fika innan 
lekarna tog vid.  

När smörgåsarna började ta slut fick vi klartecken att det var dags. Då hade 
antalet danssugna reducerats till en hanterlig skala, som blev två ringar. Vi blev 
musikanter, små grodor och en raskande räv i snabb följd. Uppå källarbacken är 
alltid populär när man får slinka än hit och än dit och helst ramla omkull. 

När vi kört halva programmet blev jag avbruten av någon, som tyckte vi skulle 
pausa för barnen skulle ju få godispåsar i fiskdammen. Och det skulle ta en 
stund ...!  

Sedan blev det karusell, raket och så var glada julen slut, slut, slut. Granen 
befriades från sina pappersgirlanger och kastades ut med gemensamma krafter. 

Även för oss tog det ett lite abrupt slut. En kopp kaffe hade smakat som 
avrundning. 

Angela 
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Rapport från årsmöte med  
Spånga Folkdansgille 

Årsmötet hölls tisdagen den 14 februari 2023 i Ljusgården, Stormbyvägen 2–4. Före 
mötet bjöds de 29 deltagarna på en måltid. 

Årsmötet öppnades av Gillets ordförande Erik Enfors, som hälsade alla 
välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Förslaget till dagordning godkändes. 
Till mötesordförande valdes Erik Enfors och till mötessekreterare valdes 

Margareta Warholm. Till protokolljusterare 
tillika rösträknare valdes Marina Wendel och 
Lars Bostam. Mötet förklarade att kallelsen skett 
enligt stadgarna. 

Styrelsens årsberättelse för år 2022 hade 
skickats ut i förväg. Ingen hade några frågor eller 
kommentarer. Den ekonomiska redovisningen 
visade på ett överskott på 21 275 kr. Överskottet 
beror på att vi har haft lägre utgifter än 
budgeterat. Årsberättelsen, resultatrapport och 
balansrapport godkändes och lades till 
handlingarna. 

Revisorerna tillstyrkte att resultat- och 
balansräkning fastställs, att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 och att årets resultat överförs i ny räkning. 
I enlighet med revisorernas förslag beviljade mötet ansvarsfrihet för den avgående 
styrelsen. 

Styrelsens förslag till budget fastställdes. Den är underfinansierad med 30 000 
kr, vilket bedöms som rimligt då vi har sparade tillgångar på mer än 300 000 kr. 
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. 

Verksamhetsplanen för 2023 föredrogs och fastställdes.  
Därefter följde val av styrelse, revisorer och andra funktionärer, allt enligt 

valberedningens förslag. 
Som en övrig punkt fick lokalgruppen i uppdrag att vidta åtgärder för att 

minska riskerna när midsommarstången reses. Ett förslag var att kapa den någon 
meter. 

Erik Enfors tackade alla och förklarade årsmötet avslutat. 
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Funktionärer i Spånga folkdansgille 
valda på årsmötet 2023 

Styrelsen  Val Period 
Erik Enfors Ordförande Omval 1 år  
Margareta Warholm Sekreterare Omval 2 år 
Marina Wendel Ledamot Nyval 2 år      
Angela Enfors Ledamot Vald t o m 2023  
Christer Persson Ekonomiansvarig Vald t o m 2023  
Eva Askberger Suppleant Omval 1 år  
Len-Marie Bostam Suppleant Nyval 1 år  
    
Revisorer    
Carl Warholm S Revisor Nyval 1 år 
Gunnar Sundin Revisor Omval 1 år     
Kenneth Olofsson Revisorssuppleant Nyval 1 år 
    
Dans/musik    
Malin Lennartsson  S  Vald t o m 2023   
Birgitta Persson  Vald t o m 2023  
Sandra Finnermark  Vald t o m 2023  
Marianne Österlind  Nyval 2 år 
Marina Wendel  Omval 2 år 
    
Dräkt    
Gunnel Petersson  S  Omval 2 år    
Kristina Petersson  Vald t o m 2023  
Margaretha Rickman 
Törnqvist 

 Omval 2 år 

    
Julmarknadsgruppen    
Ann-Marie Ljungberg  Vald t o m 2023  
Anna-Greta Dahl  S  Vald t o m 2023  
Len-Marie Bostam  Vald t o m 2023  
    
Fest/ Sociala aktiviteter    
Eva Askberger  S  Omval 2 år 
Marianne Österlind  Omval 2 år 
Dag Larsson   Nyval 2 år 
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Lubba Runt    
Marianne Österlind  S  Omval 2 år 
Torsten Höglund  Omval 1 år  
Birgitta Höglund  Omval  1 år  
    
Lokaler/inventarier    
Carl Warholm S   Vald t.o.m. 2023  
Lars Bostam  Vald t.o.m. 2023  
Kurt Aronsson   Omval 2 år 
Dag Larsson  Nyval 2 år 
    
Sång    
Marina Wendel S  Omval 2 år 
Eva Askberger  Omval 2 år 
Eina Olofsson  Omval 2 år 
    
PR/Webb    
Erik Enfors  S Webmaster Vald t.o.m. 2023  
Christer Persson  Vald t.o.m. 2023  
Kurt Aronsson  Omval 2 år 
Torsten Höglund Web. red Omval 2 år 
    
Valberedning    
Erling Magnusson S  Omval 1 år 
Anna-Greta Dahl  Nyval 1 år 
Marina Wendel  Nyval 1 år 
    
Folkdansringen/ 
distriktet 

   

Ordförande  Omval 1 år 
    
Spånga medborgar-
husförening 

   

Ordförande  Omval 1 år 
    
S=sammankallande 
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Eftersnack 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För första gången på alldeles för länge ordnar Spånga Folkdansgille en danskurs. 
Kenneth kommer att leda kursen. Det betyder mycket för gillet om den får nöjda 
deltagare. Därför behöver alla "gamla" medlemmar ta sig en funderare på: "hur kan 
jag hjälpa till?".  

Sprid information om kursen till både möjliga och omöjliga kursdeltagare. 
När kursen kommer i gång så behöver vi ställa upp och blanda oss med 

deltagarna så att de får dansa med någon som kan. Man kan lugnt utgå från att det 
kommer att behövas fler kavaljerer än damer som hjälper till med detta. Med tanke 
på att nybörjares dansvana brukar skilja sig mellan könen (damer har större vana 
och vi har absolut inga fördomar!) så är de damer, som kursens kavaljerer ska öva 
med, viktiga. 

Det kommer även behövas några som fixar lite pausfika och tar hand om övriga 
praktiska detaljer. 

Den bästa tänkbara följden av att vi lyckas med kursen kan ju bli ny(a) 
medlem(ar). Under covid kom det ju inte en enda så det finns ju lite att ta igen! 

 
Erik 

 
 

 

 

Lite kom ihåg 
 
Mars 

24 17.00 Fredag  Årsfest 

April 

24 19 00 Måndag Manus Lubba Runt 

25 19 00 Tisdag Kvartalsmöte 

Maj 

 8  Måndag Utgivning Lubba Runt 

Juni 

 6  Tisdag Nationaldagsfirande,  
   Spånga torg 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spånga Folkdansgille  
har 2023 följande kontaktpersoner 

 

Styrelse 
 
Ordförande Erik Enfors 0730 404 033 ordfor@spangafolkdansgille.se  
Sekreterare Margareta Warholm 0730 769 381 info@spangafolkdansgille.se 
Ekonomiansvarig Christer Persson  076 846 5502 kassor@spangafolkdansgille.se 

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

Ledamot Angela Enfors 0702 248 372 angela_e@spangafolkdansgille.se 

Suppleant Len-Mari Bostam 070-512 1837 lenmari_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  
Fest/sociala aktiv. Eva Askberger 0738 163 735  eva_a@spangafolkdansgille.se 
Lubba Runt Marianne Österlind 070 755 7073 marianne_o@spangafolkdansgille.se  
Lokalkommittén Carl Warholm 072 945 5029 carl_w@spangafolkdansgille.se  

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

PR/Web Erik Enfors 0730 404 033 erik_e@spangafolkdansgille.se 
 
 


