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Vintern ra… 
Denna vinter har varit ovanligt lång. Men inte hjälpte det. Den har ändå gott alltför fort. 
Enda sättet att bromsa tiden verkar vara att ta det lugnt och köra i gamla bekanta 
hjulspår. Det är vi inte så bra på. Att ständigt ha något på gång, att ständigt söka nya 
vägar är snarare vår inriktning. Vårens scenprogram för folkdansarna omfattar femton 
olika danser, varav en i sin tur är en kombination av fem danser ur Gröna Boken. En 
kortversion av programmet visade vi upp på Dansens Dag i Kungsträdgården och i den 
här tidningen kan du läsa ett snabbreferat. Hela programmet kan upplevas på Eggeby 
Folkmusikfestival den 25 maj. 

Onsdagsdansarna har också lärt sig en rad nya gilledanser. Pellovalsen, Snoarouletten, 
Umemazurka och Lördag på logen har varit med ett tag under säsongen. Så här mot 
slutet har vi tränat på Åkullapolka, Hasses hambo och nyast bland alla nya Vals med 
storbyte. Många namn att komma ihåg och ännu fler turer. Det har varit kaos blandat 
med glada skratt, bra instruktion och en stor portion envishet.  

En lärorik och rolig vårtermin har det varit och Snart är sommarn här i purpurvågor.  

Glad danssommar önskar 

Torsten, Inger, Siw och Erling 
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Viktigare beslut vid Kvartalsmötet 2013-04-11 
Midsommarfirandet vid Spånga kyrka förbereds nu. Listor för 
bakning av kaffebröd och anmälan till olika funktioner är 
uppsatta i lokalen 

Till hedersmedlem utsågs Kenneth Olofsson, som varit vice 
ordförande, ordförande och dansledare under många år. 

Våra stadgar kommer att ändras i mom. 1, §3 och $7. Den nya 
lydelsen är: 

- Medlem kan varje person bli som är intresserad av Gillet 
och dess verksamhet och vill delta i Gillets aktiviteter. 

- Årsmötet hålls under mars månad och är Gillets högsta beslutande instans. Som 
kallelse till årsmöte gäller årsprogram. Vid avvikelse från årsprogram skall kallelse 
ske genom informationsblad eller skriftlig kallelse senast 14 dagar före mötet. 

Höstterminens program fastställdes och skall kompletteras på flera punkter. Det läggs 
ut på vår hemsida under Välkommenpärm/vår och höstprogram. Det kommer också att 
finnas för hämtning vid våra danskvällar. Folkdansen börjar den 2 september och 
gilledansen den 11 september. 

Framträdanden av folkdanslaget vid Dansens Dag i Kungsträdgården den 28 april, 
vid dansresan till Bornholm den 8-12 maj, vid Folkmusikstämman på Eggeby den 25 
maj och vid midsommarfirandet på olika platser enligt program. 

Grundkurs i folkdans planeras starta den 24 september och pågå fem tisdagskvällar. 

Hemslöjdens inriktning diskuterades. Med det hemarbete som pågår kommer vi att ha 
tillräckligt för att täcka behovet till midsommarfirandet vid Spånga kyrka. 

Julmarknaden skall vara kvar, det var alla eniga om, men formerna behöver ses över. 
För att diskutera detta kommer en grupp att samlas i lokalen den 16 maj kl. 19. 

Alla som är intresserade att delta i denna idégrupp är välkomna! 

Bornholmsresan den 8-12 maj kommer inte att subventioneras av Gillet enligt 
styrelsens beslut och med hänvisning till vår underbalanserade budget. 

Föreningströjor i mycket begränsat antal finns att köpa till halva priset. Är Du 
intresserad tala med Gunnel eller Kristina. 

Har Du en folkdräkt som behöver kemtvättas kan Du ta kontakt med Kalle Dahl, som 
försöker få kontakt med en specialist. För reparationer kan Du kontakta Gunnel eller 
Kristina, som kommer att vara på plats en timme innan våra måndagsträningar. Två 
arbetskvällar är också inplanerade. Se höstprogrammet! 
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Vårfest 2013 i Spånga folkets hus 

Att vara medlem i festkommittén är  
både roligt och inspirerande 

Några förmöten var nödvändiga för att skissa upp kvällen. Hur skulle vi underhålla alla 
er på bästa sätt? 

Vem skulle vi engagera för musikunderhållning, vilken mat skulle passa, vad skulle 
ingå i kvällen i övrigt. Efterhand löstes frågorna en efter en och arbetsuppgifter delades 
ut. Lars-Erik kontaktade spelmanslaget Kollijox och ordnade med allsånger. På Lars-
Eriks axlar lades även conférenciersysslan. 

Margareta, som är sammankallande, skulle resa för arbetets vägnar hela veckan – men 
lyckades ändå med att organisera inhandlandet av allahanda drycker. 

Anne-Marie, Len-Marie och Inger inhandlade mat. 

Desirée inköpte färskt bröd. 

Fredagen den 19 april visade sig vara en bra dag att ställa till med vårfest eftersom den 
första sädesärlan landade i Spånga. Nu är våren försiktigt här. 

 
Lars Erik välkomnade med drink 
redan i foajén. Foto Erling 

Så gällde det att förvandla Spångafolkan till festsal. 
Med detta fick festkommittén god hjälp av många 
av gillets medlemmar – än en gång tack för all 
generös och vänlig hjälp. 

Menyn för kvällen var:  
Ostpaj med grönsakssurprice,  
Kalkonpastrami, rostbiff med potatissallad speciale, 
sallad och bröd 
Chokladkladdkaka med frukt och grädde, samt 
kaffe 

Till vår glädje kom många på vårfesten. 

Vår förhoppning är att vi gav er en rolig kväll, med 
mycket sång, dans, mat och framförallt glädje. 

Festkommittén: Margareta, Len-Marie, Lars-Erik, 
Anne-Marie, Desirée och Inger. 

Inger W 
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Fem långbord stod dukade för de många gästerna. Stämningen var hög och buffébordet rikligt 
och lockande. Foto Björn K 

 
Kvällens musikanter, Kollijox, med nyckelharpa, gitarr, cittra, ståbas, dragspel och durspel, bjöd 
på finstämd folkmusik och härlig dansmusik. Foto Björn K 

Sid 5 

 
Kvällens bejublade överraskning bjöd Eva, Anna-Greta, Iréne och Eina (utanför 
bilden t h) på. Här dansar dom en rivig Charleston (red. gissning). Foto Erling 

 
Det blev full fart på dansen från första stund. 
Rune hade valt ut lämpliga gilledanser och 
ledde det hela med bravur. Foto Erling 

 

  
Len-Marie en av de som 
kämpade i köket. Foto Torsten 
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Hitta på hemsidan 
Gå gratis på bio! 

Den medlemsenkät, som avslutades i januari, visade att vår hemsida används mindre än 
vi trodde. Det gäller dessvärre i första hand medlemskretsen. Utomstående däremot 
besöker den glädjande ofta. Det är bra men det räcker inte. 

Informationen till Gillets medlemmar kommer att i allt större utsträckning gå genom vår 
hemsida. För att det ska fungera krävs att vi lär oss hitta på den. Därför pågår en 
pristävling där vinnaren får två biobiljetter. 

De två första tävlingsomgångarna är redan avklarade och vi gratulerar vinnarna: 
Omgång 1 Margareta Warholm 
Omgång 2 Sandra Finnermark 

Nu kommer den tredje omgången. 
Gå in på hemsidan, klicka på NY-flaggan vid Pristävling del 3 och försök svara på 
följande tre frågor: 

1. När uppdaterades sidan med rubriken ”Aktuella protokoll” senast? 

2. Det finns en lista som visar vilka som ansvarar för att ta hand om dem som provar på 
våra danskvällar. Vad heter filen med listan som du kan hämta? 

3. Sidan med rubriken ”Eposta föreningens funktionärer” ger dig möjlighet att skicka 
epost till ”En grupp”, ”Alla sammankallande”, ”Alla funktionärer” och ”En” (valfri). 
Hur många är funktionärer i Gillet? 

Dessa frågor kommer också att skickas ut till alla medlemmar som har e-post. Där får 
du också en svarsblankett, som bara är att fylla i och returnera. Har du frågor vänd dig 
till vår webmaster erik_e@spangafolkdansgille.se eller 08 7612891.  

Kan du inte komma in på våra medlemssidor kan Erik också hjälpa dig med lösenord. 
Tredje tävlingsomgången pågår ända till den 2 september. Lycka till! 
 

Svårt att komma in på medlemssidan? 
Flera medlemmar har ibland misslyckats med att nå våra medlemssidor 
http://spangafolkdansgille.se/medlem. 

Ofta har det berott på att hela epostadressen använts som användare. Om man gör det 
får man lätt intrycket att lösenordet är fel. Kolla istället användaren. Du skall bara 
skriva in det som står före @. Exempel: När epostadressen är 
erik_e@spangafolkdansgille skall användarnamnet vara erik_e. 

Lycka till med inloggningen!    Webmaster
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  Dräkt 
Du kanske behöver laga eller sy något nytt plagg till din dräkt. 
Vi kan hjälpa till med lättare instruktioner. Detta sker under två 
inbokade dräktkvällar under hösten, den 17 september och 25 
oktober kl. 19-21 i vår lokal. 
Vi är också tillgängliga för hjälp på måndagar före dansen 
mellan 18:45-19:30. 
Ta kontakt med oss om du har några övriga frågor. 
Föreningen undersöker också om det finns någon kemtvätt som 

kan tvätta föreningens och våra privata dräkter. Information om detta kommer senare. 
Dräktsektionen 

gunnel_p@spangafolkdansgille.se             kristina_p@spangafolkdansgille.se  
 
 

Dansens	dag	i	Kungsträdgården	
28 april 2013 

Så kom då dagen när vi skulle få visa upp en del av programmet, som det tragglats och 
nötts på under våren. Och det var på Internationella Dansens Dag i Kungsträdgården. 
Publiken fick också veta att den var välkommen till Eggeby gård för att se hela 
föreställningen om danser från medeltiden till 1960-talet.  

 
Vädret var rätt soligt men molnen hopade sig just när vi skulle dansa och vinden blev 
kall ett tag. Publiken var övervägande folkdansare och deras anhöriga/vänner och ett par 
utmärkte sig med solodans till spelmännens härliga musik. De verkade aldrig behöva ta 
paus. Men det var också många andra, som dansade till Russindalen, Järnbrukarna, 
Knapphändigt och Jernberggruppen. Dansgolvet framför scenen blev fullt. När Peter 
Krywult från Söderringen skulle lära ut danser, som skulle krönas med hambo, blev 
dansgolvet så småningom fullt efter viss övertalning av Peter. Hans entusiasm är dock 
obetalbar och förmågan att lära ut välkänd.
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Ingela Thalén från Russindalen pratade mellan de olika inslagen och presenterade 
deltagarna. Sollentunas barnlag knep många pluspoäng med sin uppvisning, bl.a. en 
version av Ränningen, där man i stället för att bilda korset höll i en klädd ring med 
hängande band.  

 
När det blev Spångas tur att dansa gick solen som sagt i moln, men vi lyckades ändå få 
till en uppvisning som fick klart godkänt av kritiska bekanta. Malin och Sandra skulle 
nog varit stolta över oss. Saltarello dansades av fem damer och Vittrad blev till slut fyra 
par men utan sång. När medeltiden var avklarad hamnade vi på 1700-talet och Grim-
stock med tre par i krinoliner och Karolinerkläder framfördes klanderfritt. Nu återstod 
Malins hopsättning av Gröna Bokendanser, som började med Ränningen (hjulet), 
Gustavs skål, Ränningen (första sammanslagningen), Jämtpolska, Midsommarhambo, 
där vi tackar utåt publiken. Allt gick i ett och det var bara ett smakprov av varje dans. 
Vi bestämde att dansa ut till Lambert walk för att skoja till det lite.  

   
Jag stannade kvar för att lyssna på Stockholms Spelmanslag och var lite nyfiken på de 
skotska danserna. Jag trodde att det var äkta skottar som kommit hit (det heter ju 
internationella dansdagen), men så var det inte. Det var Stockholmsgrenen av en 
huvudförening i Edinburgh, som de tillhör, som visade skotska country danser, en rolig 
blandning av square dance och kadriljer. Vad man la märke till var de lätta fötterna, 
nästan som balett. Både män och kvinnor hade också balettliknande skor. Även om 
solen kommit tillbaka och spred värme, kände jag att det var dags att avrunda trots att 
det återstod 3 programpunkter. Hoppas detta evenemang växer och inte bara lockar 
redan frälsta. Det har i alla fall kommit fler sedan vi var med första gången. 
Foto Birgitta H         Angela 
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Sid 10 

Välkommen till 

Midsommarfirande 
vid Spånga Kyrka 

Midsommarafton kl. 13.00 – 16.00 
Spånga	Folkdansgille	
uppträder med dans och sång och 
Spelmanslaget Trätakt står för 
musiken.  
 Kaffe med hembakat bröd 
 Hemslöjdstombola 
 Chokladhjul 
 Kämpalekar för barnen 

 
En härlig, klassisk folkfest med glada barn och dansglada föräldrar. Foto Torsten 

Kaffeserveringen öppnar i år redan kl. 13 så att ni hinner fika innan dansen som börjar 
kl 14, men kom gärna tidigare och hjälp till att smycka stången med blommor. Ta med 
egna blommor och bind en krans att smycka dig själv med.  

Sid 11 

Sommarens	danser	
Ulvsättra Loge, Kallhäll 
Tisdagar kl 19-22. Servering. 
Entré 80 kr. 
2013 års danser och orkestrar:  
7/5 (v19) Henkes  
14/5  Holens  
21/5  Hermanssons 
28/5  Samzons  
4/6  Löpsjötorparn 
11/6  ThorBjörns  
18/6  Edwings 
25/6 (v26) Skarvarna  
 
Sommaruppehåll v 27, 28, 29, 30  
2/7 (v31) Gideons  
6/8 (v32) Jiges  
13/8  Holens  
20/8  Gideons  
27/8  ThorBjörns  
3/9  Edwings  
10/9 Skarvarna 
17/9 (v38) Löpsjötorparn 

Skälby Gård 
Torsdagsdans på dansbanan 
mellan 19-22. Entre 60 kr. 
30 maj Kulingarna 
6 juni   Skälby Spelmanslag  
13 juni   Mirabell-kvartetten 
8 aug  Skälby Spelmanslag  
15 aug  Mirabell-kvartetten 
22 aug  Kulingarna 
Orkestrarna är preliminära. Servering 
I Annexet. Dans inomhus vid regn. 
 

 
 
 

Dansen på Skansen 2013 
Dansen på Skansen håller på ända fram till början av september. Där finns möjlighet att 
dansa allt från foxtrot och bugg till tango och gammalt.  

Schema över danskvällarna i sommar 
Måndagar:  Storbandsdans kl. 20-23. Leif Kronlund  Galejan 
Tisdagar:  Blandad dans kl. 15-18 och 20-23  Galejan 
Onsdagar:  Gammeldans kl. 15-18 och 20-23. Dansinstruktion 19-20 Bollnästorget 
Torsdagar:  Glorias 50 + disco & club kl. 19-23     Nytt  Galejan 
Fredagar: Modern dans kl. 20-24    Galejan 
Lördagar:  Modern dans kl. 20-24    Galejan 
Söndagar:   Till dans med Taube kl. 15-18   Galejan 

För detaljerat program och spelmän, se http://www.skansen.se 
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Nu	börjar	vi	förbereda	oss	för	midsommarens	tombola!	

 
Om du har något hemslöjdsaktigt som du vill bidra med till vinst i tombolan så tar vi 
med glädje emot det. 

Tack på förhand från Team Basar genom Eva Askberger 

 

Eftersnack 

Så blev det då äntligen vår, och med den alla ”måsten”. Jag 
undrar om vi hinner med allt. Knappt har ju värmen kommit 
förrän jag inser att nu är det ju redan dags för ”Kungsan”, 
Bornholm, Eggeby och alla midsommarframträdandena. Ja 
när detta nummer av Lubban kommer från trycket är ju 
Dansens dag definitivt avklarad. Ordinarie måndags- och 
onsdagsaktiviteter är också avklarade varför endast 
finslipning av de olika uppvisningsprogrammen återstår 
innan vi får välförtjänt sommarsemester.  
 
I september gör vi ett försök med en nybörjarkurs. Denna 
gång inte i gammaldans/folklig dans utan tanken är att vi ska 
gå direkt på uppställningsdanser/folkdanser, dvs. enkla danser som bygger på gång- och 
springsteg. Därigenom behöver vi inte ställa krav på grundkunskaper i schottis, vals, 
polka och hambo. Vad kursen kommer att kallas är tills vidare skrivet i stjärnorna. Vi 
bryr våra hjärnor för fullt för att hitta ett tilltalande, spännande och inbjudande namn. 
Må vi lyckas och locka många danssugna deltagare. 
 
Slutligen, tack för en trevlig årsfest och en skön sommar på er allihop. //Bertil 

 

Lite kom ihåg 
9-12 maj tor – sön  Dansresa till Bornholm 
16 maj torsdag 19.00 Basarträff 
22 maj onsdag 18.30 Träning på Eggeby Gård 
25 maj lördag 14-19 Eggeby Folkmusikfestival 
10 juni måndag 19.00 Midsommarplanering 
10-11-12 juni må-ti-on  19.30  Träning för midsommar 
17 juni måndag 15.00 Rådan,  
    midsommaruppvisning 
19 juni onsdag 12.00 Brommagården, 
    midsommaruppvisning 
19 juni onsdag 15.30 Fristad,  
    midsommaruppvisning 
20 juni torsdag 10.00 Stormhatten, lekledning 
21 juni fredag 12.00 Kista,  
    midsommaruppvisning 
21 juni fredag 13.00 Midsommarfest vid  
    Spånga Kyrka 
21 juni fredag 16.30 Josephina,  
    midsommaruppvisning 
S o m m a r l o v 
 
  2 sept måndag 19.30 Start för folkdansen 
  3 sept tisdag 19.00 Basarträff 
11 sept onsdag 19.30 Start för gilledansen 
17 sept tisdag 19.00 Dräktmöte 
24 sept tisdag 19.30 Folkdanskurs 
26 sept torsdag 19.00 Kvartalsmöte 
  7 okt måndag 19.30 Sista manusdag för  
    Lubba Runt nr 3/13 
10 okt tisdag 19.00 Basarträff 
21 okt måndag 19.30 Utgivning Lubba Runt  
    nr 3/13 
26 okt  lördag 09.00 Träning i Spånga kyrka 
27 okt söndag 11.00 Folkdansgudstjänst 
29 okt tisdag 19.00 Dräktmöte 
 

 



 
 
 
 
 

c/o Angela Enfors, Ängsullsvägen 15, 162 46 Vällingby

Danslokal: Spånga Folkan, Spångavägen 353.
Dansledare: Sandra Finnermark 08-739 32 16 

Malin Lennartsson 08-85 81 06

Beställning av dansuppvisningar och lekledning: 
Ove Jansson 08-645 98 45, 076 780 8121 eller 
ove_j@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 
har 2013 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 070 5429455 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  37 20 23  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 
 
 
 


