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Foto Berit Lind 

 

Ett händelserikt år 
 
Ännu ett år har svischat förbi och mycket snart är det Jul igen. Enda sättet att bromsa 
tidens framfart sägs vara att slå sig ner och vänta på att tiden ska gå. Det är något som 
vi i Spånga Folkdansgille är riktigt dåliga på. En snabb genomgång av vad vi gjort 
under 2012 visar att vi gjort arton (18!) framträdanden för publik och ändå hunnit med 
en dansresa till Salzburg. Vi har satt nytt publikrekord för midsommarfirandet. Vi har 
gått på kurser i bugg och polska. För folkdansare har vi haft minst 75 träningstimmar 
och för gilledansare ytterligare 50. Och vi har klarat av ännu en lyckad Julmarknad. 
Innan det blir välförtjänt jullov ska vi vara tomtar vid julmarknaden på Spånga Torg. 
Och sen, lagom till julglöggen, får du en julnöt att knäcka. Ett danskorsord utformat av 
specialisterna Hasse och Ulla Ruta. De tre först insända, rätta lösningarna får pris! 
 
Tills vi ses igen en God Jul och Ett Gott Nytt År  
från oss alla till er alla 

Torsten, Inger, Siw och Erling 
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”Gläd er på den dagen och dansa av fröjd” 
Inledningsorden hade dagens präst Jan Folksén valt ur Lukas 6:23. De kändes som 
riktade direkt till Spånga Folkdansgille. Samarbetet med Spånga kyrka sätter vi stort 
värde på och det är en fröjd att dansa för en fullsatt kyrka. 

Indans Skjuls                   Foto Torsten

Det var en strålande, 
solig höstdag. Fest-
stämning och för-
väntan i luften. Trä-
takts val av inled-
ande musik, Valö 
Brudmarsch, kändes 
helt rätt. Så kom 
folkdanslaget, som 
först fyllde hela 
kyrkogången, när de 
dansade in till Skjuls 
och sedan hela 
höggolvet med S:t 
Bernhards Vals. 

Efter välkomnande ord av Jan följde Kyrie, Lovsång och dagens 
text ur Gamla Testamentet. Före dagens episteltext fick försam-
lingen se två nya danser. Stjärnan och Grimstock. Dagens evan-
gelium lästes av Erik Enfors, vilket ledde fram till dagens tema: 
Samhällsansvar. I sin tänkvärda predikan klargjorde Jan hur vik-
tigt det är att både ta sitt ansvar som samhällsmedborgare, t ex 
genom att betala skatt och att ta vara på den andliga gemenskap vi 
får genom kyrkan. Dess diakoniverksamhet har blivit allt vikti-
gare för de i vårt samhälle, som drabbas av svåra motgångar. 

Före kyrkans förbön spelade Trä-
takt, med sina många nyckelhar-
por, ett stycke av instrumentets 
nestor Erik Sahlström kallat An-
dakten. Fem fina flickor fram-
förde dagens gladaste överrask-
ning, en dans som har ett itali-
enskt klingande namn, Saltarello, 
men känns hemma i vår kyrka 
tack vare de fem folkdräkterna 
från olika delar av vårt land. 

 
    St Bernards vals                    Foto Berit
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Saltarello           Foto Torsten 

    
Stjärnan                                          Foto Erling   Solen ger starka kontraster              Foto Kenneth 

 
St Bernards vals                             Foto Berit 

 
Utmarsch med Trätakt                             Foto Erling 

Dansprogrammet avslutades med två kadriljer och, som traditionen bjuder, Kyrkpolska 
av Lars Näsbom. Under uttåget hyllades musiker och dansare med den längsta applåd vi 
hört i Spånga kyrka. Det blir en fröjd att få komma tillbaka! 

Erling 

Foto Christer 
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SPÅNGA FORNMINNES- och 
HEMBYGDSGILLE 80-årsjubilerar. 

Tillbaka till 30-talet. 
Året var 1932 när detta Gille bildades. Alltså kändes det hedrande när Spånga 

Folkdans-gille fick utgöra grädden på moset vid deras jubileumsfest i Spånga Folkan 28 
oktober. Vi var den sista programpunkten, som skulle illustrera trettiotalet med dåtidens 
danser. 

Det var många som ville gå på festen och borden stod tätt, så vår plan att dansa in till 
den lite platskrävande Palais Stroll ersattes raskt av ett led, som vinkande och lätt 
baxande tog sig fram till scenen. Där skulle vi haka på i dansen, vilket inte lyckades. 
Men Sickan Carlsson och Elof Ahrle i filmen "Åh en så´n grabb" lyckades desto bättre. 
En annan "Palais"dans, som heter Palais Glide gick mycket bättre trots att ovalen vi 
hade att dansa på var liten. 4 och 4 skulle dansarna koordinera sina klack-bakom-steg-
klack-fötter, men utrymmet var så smalt att alla dansarna fick stå i bredd i ett enda led. 

Jag har alltid trott att St. Bernhardsvalsen hade något med hunden, som bär 
konjakskaggen i en halsrem att göra, men dansen kommer från Skottland och inte från 
Schweiz. Den fick vara med här och blev ett lugnare inslag som kontrast till Lambeth 
walk, som skulle följa. De flesta bland publiken log igenkännande och några kanske sett 
filmen "Greven från gränden", som bygger på musikalen "Me and my girl" där den 
förekom. Efter Kicka-Bo återstod finalen, som var en dans där man tävlade om att orka 
hålla på med sparksteg runt dansgolvet tills en person återstod och denne belönades 
med en "cake", därav namnet Cake Walk på dansen.  

 
Trätakt spelade en egen melodi och hjälpte sedan till att göra vårt framträdande 

lättsamt och roligt tillsammans med våra försök att med klädernas hjälp se ut som de 
gjorde när Gillet bildades.   

Vi avslutade med att hurra och sjunga för 80-årsjubilaren.           Angela 
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Till Minne 
En eldsjäl har gått ur tiden och lämnat ett 
stort tomrum efter sig, Hans Linder avled den 
30 okt. 2012 efter en lång tids sjukdom.  

Hans Linder kom i kontakt med Spånga 
Folkdansgille 1978 då han efter övertalning 
av sin fru Barbro gick med på att anmäla sig 
till en gammeldanskurs i SFG. Men att dansa 
knätofs i folkdräkt var inte att tänka på. Det 
visade sig emellertid riktigt roligt att dansa 
gammeldans tillsammans med glada och 
trevliga kamrater, så 1979 blev Hans och 
Barbro medlemmar i SFG och började dansa 
folkdanser. När SFG 1984 planerade att göra 
en dansresa till Rosenheim i Tyskland 
behövdes ingen övertalning för att skaffa en 
folkdräkt och börja dansa med knätofsar. 
Hans deltog också i SFG-s dansresor till 
Skottland, USA och Canada samt har 
medverkat vid många dansuppvisningar som 
t.ex. midsommar vid Spånga kyrka. 

Då Hans var mycket intresserad av föreningsarbete blev han tidigt anlitad av SFG. 
Första uppdraget var Lokalkommitten för att sköta underhållet av våra lokaler och 
inventarier. När SFG övertog ansvaret för midsommarfirandet vid Spånga kyrka var 
Hans med och organiserade detta från början. 

När vår dåvarande ordförande Nils-Erik Hansson avled 1987 ställde Hans upp och 
valdes till SFG-s ordförande, en befattning han innehade i 10 år. 

Hans Linder var en mycket hängiven, ärlig och plikttrogen kamrat som alltid ställde upp 
om han kunde. Men på grund av sin sjukdom kunde han inte delta i verksamheten under 
de sista åren. 

Ett tack för alla de stunder av både glädje och allvar som vi delat i arbetslivet, 
folkdansgillet, bowlingen och på fritiden med alla härliga turer i fjällen sommar och 
vinter. 

Det har varit en lång tid av vänskap sedan vi möttes 1950 på F8 på Barkarby. 

Vi kommer alltid att minnas dig Hans. 

Kompisen Hans Karlsson 
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Sista tävlingsdag 31 december. Svara med bokstäverna i de gula rutorna. Skicka SMS till 0705 956780, e-post till erling_m@spangafolkdansgille.se eller lämna i lokalen. 
De tre först dragna, rätta lösningarna vinner två biljetter till en föreställning i Spångafolkan. Lösningen på krysset finner ni i nästa nummer av Lubba Runt. 
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Kvartalsmötet 8 november 2012 
Sammandrag av mötesprotokoll  
Resor 
Gillet genomförde den planerade dansresan till Salzburg i 
september.  
Folkdansgudstjänsten i Spånga kyrka gick bra och var 
uppskattad, tillika uppvisningen samma söndag på Spånga 
hembygdsgilles jubileum. 
Lubba Runt 

Funderingar finns hur tidningen ska produceras. Offerter från några tryckerier har tagits 
in, men kostnaden bedöms bli för stor, varför vi ändå fortsätter arbeta som tidigare.  
Med detta nummer av Lubban finner ni en enkät, där vi förmodas komma med förslag 
på hur hemsidan kan förbättras. Enkäten lämnas in vid en danskväll. 
Fadder? 
Fadderverksamhet för nya intresserade kommer att införas. Styrelsen kommer att 
meddela formerna för detta via email. 
Städdag 
Onsdagen den 5 december kl 1800 är det samling för allmän städdag. Gammalt och 
onödigt material ska rensas ut från lokalen. 
Dans 
Rune föreslår en buggkurs för ungdomarna på ungdomsgården.  
Ett uppdrag för Dans och musik. Bugglärare finns. 
Vår bugglärare Tord Larsson erbjuder en ny kurs i foxtrot till våren. Anmälningslista 
finns. 
Medlemsavgiften  
Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift på 500 kr för år 2013 fastställdes. 
Gillets framtid 
En målkonferens angående Gillets framtida verksamhet kommer att hållas i januari 
2013. Deltagare blir en representant från varje sektion. 
God planering 
God arbetskraft är emellanåt en bristvara inför våra olika evenemang under året. 
Önskemål finns därför om schemalagd planeringstid inför dessa. Första försöket inför 
midsommar görs den 10 juni kl 19-19.30. Både måndags- och onsdagsdansare kommer 
att meddelas i god tid. 
Hans Linder 
Bertil meddelade att vår gamle dansvän, Hans Linder, har avlidit. Bertil pålyste en tyst 
minut.  
Begravningen sker i Spånga kyrka torsdagen den 22 november. Gillet ordnar med 
blommor. De som har möjlighet att närvara bör komma i folkdräkt.  

Marianne Ö 
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En Spånga-Järfälladräkt är skänkt till 
föreningen  

En dam som är född och uppvuxen i Spånga skänker sin Spånga-
Järfälladräkt till gillet. Dräkten består av kjol, livstycke, förkläde, två 
blusar, bindmössa med stycke och två silverbroscher.  

Hon skänker dräkten till gillet, därför att hon tycker vi gör ett gott 
arbete för kulturen i vårt område. Hon önskar att vara anonym. 

Som tack för gåvan kommer blomsterchecker att överlämnas. 
Kristina  

 
Lingonris 

Julmarknadsförberedelser pågår under hela året men intensifieras i och med med 
lingonrisplockning. Här är några bilder. 

 
Vad är det som döljer sig i 
trollskogen? Aha, lingonris 

 
Här är gänget som plockade säckar fulla med material till julens 
dörrkransar 

Kransbindning 

 

Sista torsdagskvällen före julmarknaden var vi 14 
personer som under stoj och glam tillverkade 
dörrkransar av allt lingonris som plockades sistlidna 
söndag. 

Som resultat räknade vi in många fina kransar 
med olika blandning av lingonris, enris och 
”ädelgran”. Anna-Greta och Kalle hade fixat kaffe 
och doppa, för att förebygga ”trötta” bindare. 

Eva passade på att slutföra organisationen av julmarknaden, vilket jobb hon lägger ner! 
Björn Kjellander, som inte band kransar men sorterade ris till bindarna. 
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Klenäter 

 

Ingen hade gjort klenäter 
tidigare!! Det var spännande 
och svårt! Dom blev finare och 
finare ju mer vi fick öva. Till 
kaffet åt vi dom fulaste.  

Eva

 
 
 

Gillets årliga Julmarknad 
Så är det åter igen dags för julmarknad hos Spånga folkdansgille trots att det känns som 
om vi alldeles nyss hade haft förra årets - men tiden går fort och vi med den. Till årets 
julmarknad har rustats på många sätt och flitiga händer har knåpat och skapat allehanda 
ting. 

     
Eva med grytlappssamling   Fullt brödbord Tomt brödbord           Foto Torsten 

Julgranen var som vanligt pyntad med vackert vikta stjärnor, lotteriet i granen var 
populärt så också barnens lotteri. I år hade vi utställning av vackra och fantasifulla 
grytlappar, som gillets medlemmar funnit i egna linneskåp. Handarbetsbordet och 
tombolan var som vanligt välförsett med vackra och roliga alster. Det rågade brödbordet 
sålde helt slut och de av gillet tillverkade dörrkransarna likaledes. Loppisen hade 
generöst fyllts på av givmilda folkdansare och är som alla år ett säkert dragplåster. 
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Till vänster: Spänstiga damer dansar Saltarello 

Mellanraden till vänster: Tre av nio små 
gummor skulle gå en gång … 

Mellanraden till höger: Fyra herrar dansar Tre 
gubbar från pepparkakeland 

Foto Björn K 

 

Nederst till vänster: Hemslöjdsbordet  

Nederst till höger: Stjärnan med Trätakt i 
bakgrunden helt i mörker 

Foto Torsten 

   
Björn höll i dansen kring granen, barn och vuxna deltog med liv och lust - Trätakt 
spelade med sedvanlig känsla och inlevelse. Gillets egen dansuppvisning avslutades 
med en effektfullt lysande julstjärna.  

   
Trots det grå vädret hade vi många besökare, det är roligt att fylla våra lokaler - med 
mycket folk som njuter av en god fikastund, trevligt prat och allmän gemenskap. 

Vi tackar varandra för ännu en trivsam julmarknad 2012. 
Inger W 
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Årets fester 
Det blir Funktionärsfest lördagen den 2 februari och Årsfest fredag 19 april kl 19. Ta 
fram almanackan och notera. Anmälningslista kommer upp på tavlan så småningom. 

 
     Kassörens rapport 
Vår ekonomi är fortfarande god, tack vare alla funktionärer och 
inte minst våra musiker som i alla lägen hjälper till där det behövs. 
Tack vare det kan vi fortsatt ha vår låga medlemsavgift på 500 kr 
per år. 
Jag önskar er alla  
En GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 

Margareta (kassör) 

Eftersnack 

Så satt jag då där igen och försökte få inspirationen att infinna sig. 
Efter en innehålls- och händelserik höstsäsong borde det inte vara så 
svårt. Tyvärr har jag inte kunnat delta i alla aktiviteter fullt ut. 
Varken vid uppvisningen i kyrkan eller hembygdsföreningen, men 
jag har fått mig berättat att de blev mycket uppskattade. I skrivande 
stund pågår förberedelserna som bäst för vår julmarknad, som jag 
hoppas blir välbesökt som alltid. Ja, det vet vi väl vid det här laget, 
när ”Lubban” publicerats.  
Vid kvartalsmötet i början av månaden spikades vårens program och 

det verkar som vi får en innehållsrik och späckad vår som alltid. I maj ska vi hinna med 
både resa till Bornholm och uppvisning vid Eggeby, men om vi samordnar programmen 
borde det gå att klara av. Vi ser som alltid med intresse fram emot vad ”Dans- och 
musiksektionen” kommer fram till.  
Glöm för all del inte onsdagskvällarna. Rune, Sonja och Kurt sköter ruljangsen med den 
äran. Med trogna stamgäster, några medlemmar, andra inte, ser de till att kvällarna fylls 
med gamla och nya gilledanser, så att ingen går hem utan svettdränkta kläder. Tack alla 
aktiva och till er övriga en uppmaning att titta in åtminstone någon onsdagskväll. Ni blir 
inte besvikna. 
Så här i säsongens sista skälvande ögonblick vill jag till sist passa på att önska er alla en 
riktigt skön och avkopplande jul- och nyårsledighet så ses vi igen vid terminsstarten i 
januari. 

Bertil 

 
Lite kom ihåg 
 
                      
 
   December 
  5  18.00 onsdag Städdag 
 
 Januari 
 11 08.00 fredag Målkonferens för sektionsled. 
 12 13,00 lördag Lekledning Vectura  
    Consulting, Solna 
 12 13,00 lördag Lekledning S:t Thomas 
 13 15,00 söndag Lekledning Lidingö 
 14 14,00 måndag Lekledning Rådan, Sollentuna 
 
 14 19,30 måndag Start för folkdansen 
 16 19,30 onsdag Start för gilledansen 
 22 19.30 tisdag Start för nybörjarkurs foxtrot? 
 
 
 Februari 
   2 19,00 lördag Funktionärsfest 
 12 19,00 tisdag Basarträff 
 19 19,00 tisdag Dräktträff 
 21 19.00 torsdag Årsmöte 
 
 Mars 
   4 19,30 måndag Manusdag Lubba Runt nr 1 
 14 19.00 torsdag Basarträff 
 18 19,30 måndag Utgivning Lubba Runt nr 1 
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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 2012 följande kontaktpersoner 

 
Styrelse 

 
Ordförande Bertil Österlind 37 20 23 bertil_o@spangafolkdansgille.se 
Vice ordförande Ove Jansson 645 98 45 ove_j@spangafolkdansgille.se 
Sekreterare Angela Enfors 761 28 91 angela_e@spangafolkdansgille.se 
Kassör Margareta Klintholm 36 71 57 margareta_k@spangafolkdansgille.se 
Ledamot Eva Askberger 0171-51604 eva_a@spangafolkdansgille.se 
Suppleant Karl-Olof Dahl 38 81 49 karl_olof_d@spangafolkdansgille.se 
Suppleant Berit Lindth 760 39 55 berit_l@spangafolkdansgille.se 
 

Sammankallande 
 
Dans och musik Ove Jansson 645 98 45 ove_j@spangafolkdansgille.se 
Gilledans Rune Forsberg 837 213 9 rune_f@spangafolkdansgille.se 
Dräkt  Gunnel Petersson  760 99 55  gunnel_p@spangafolkdansgille.se 
Team Basar Eva Askberger 0171-51604 eva_a@spangafolkdansgille.se 
Festkommittén Margareta Warholm 795 84 08 margareta_w@spangafolkdansgille.se 
Lubba Runt Erling Magnusson  760 41 95 erling_m@spangafolkdansgille.se 
Lokalkommittén Kurt Aronsson 739 05 61 kurt_a@spangafolkdansgille.se 
Resesektionen Marianne Österlind  372023  marianne_o@spangafolkdansgille.se 
PR-sektionen Erling Magnusson  760 41 95 erling_m@spangafolkdansgille.se 
Webmaster Erik Enfors 761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se 
 
 
 
 
 


