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Klaga	inte	över	mörkret	
Tänk	på	Jul! 

Variation av kinesiskt ordspråk 

Julen börjar tidigt för den som engagerar sig i vårt Gille. Vi har inte bara en av de allra 
första Julmarknaderna i stan. I år startade vi dessutom ovanligt tidigt med förberedel-
serna. Redan den 17 september hade vi planeringsmöte för alla intresserade, där vi drog 
upp riktlinjerna för höstens arbete. Den 10 oktober blev det arbetsfest. Samling i lokalen 
tidigt på eftermiddagen, intensivt arbete tills mörkret föll och samkväm på kvällen med 
ljus och glatt humör.  

Redan dagen innan startade Marianne och Björn K sin jakt efter glanspapper till flätade 
julkorgar, som vi minns från vår barndoms julgran. Hos Panduro i Bromma fanns inget 
glanspapper men väl två herrar som visade sig komma från företagsledningen och var 
ute på en inspektionstur i butikerna. De tyckte absolut att glanspapper borde finnas i 
butiken och dagen därpå fick Marianne och Björn sitt önskade papper med posten. Som 
tack fick inspektörerna var sin Spånga Folkdansgille-nål att sätta på kavajslaget. En 
liten solskenshistoria mitt i höstmörkret. Mer om arbetet med att utveckla vår 
Julmarknad kan du läsa på sid 10-11. 

Även i år har Ulla och Hasse Ruta gett oss en lagom hård julnöt att knäcka, som 
återfinns på mittuppslaget. Förutom nöjet får du chansen att vinna biljetter till en 
föreställning på Spånga Folkan. Ditt svar skall vara insänt till den 31 januari, så du kan 
koppla av i juleljusens sken ett bra tag.  

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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Väderkvarnen	10	oktober	2013	
Vi hälsades mycket varmt välkomna till Väderkvarnens vård- och omsorgsboende av 
Jai Herzing. Hon visade oss till ett uppehållsrum med kaffe och bullar. Hon visade oss 
sedan till ett rum att byta om i och en dörr med skylten ”Stäng denna dörr” att öppnas 
vid behov. De boende sken upp när vi dansade in till Annas visa och vi kände oss extra 
varmt välkomna när vi dansade till någon glad och taktfast melodi och man klappade i 
takt, ivrigt påhejad av Jai. Mellan varje grupp om tre danser fick vi en stunds återhämt-
ning då Trätakt spelade någon vacker låt eller då vi presenterade våra dräkter från söder 
till norr. 
Efter danserna kom personalen med vackra rosor som de lämnade till de boende som i 
sin tur delade ut dem till oss. Synd att så få dansare från folkdansgillet kunde ställa upp 
denna gång. Vi återkommer med glädje. 

    
Mossfe, en stillsam och sirlig dans 

    Foto Agneta Lundin 
Utdans till Sollerön med Trätakt på scenen i bakgrunden 
 

KULTURDAG	I	OKTOBER	
Att Uppenbarelsekyrkan fått sitt namn efter Bibelns Uppenbarelsebok är inte så svårt att 
lista ut. I övrigt var vår lilla grupp mycket tacksam att bli upplyst av en kunnig guide, 
när vi letat oss ända ut till Aspudden en höstlig oktoberdag. 

Årets kulturella begivenhet förlades till denna kyrka som började byggas 1961 efter 
ritningar av arkitekten Johannes Olivegren. De fantastiska glasfönstren med motiv ur 
Bibeln, är designade Ralph Bergholtz. En trappa ned ligger det vackra och funktionella 
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columbariet med 8 250 urnnischer. Lite kuriosa är att kyrkan är byggd efter måtten på 
Noas ark, något man faktiskt kan räkna ut i Bibeln.  

       

         
Egenbesök rekommenderas varmt! Foto Erik 

Marianne Ö 
 

Kvartalsmötet	14	november	2013	
Sammandrag 
30 medlemmar deltog i mötet som hölls i Spånga Folkan. 
Föreningens ekonomi har blivit sämre. Utgifterna ökar, men 
inte intäkterna. Ett förslag är att vi slutar att hyra lokalen på 
torsdagar. Hyran ska omförhandlas nu så det borde vara en 
lämplig åtgärd. Styrelsen jobbar vidare med budgeten till 
årsmötet 25 februari.  
Vårprogrammet 2014 fastställdes. Kommer att finnas på 
hemsidan. Kallhäll 18 jan, funktionärsfest 8 feb och vårfest 4 

april är några aktiviteter. 
Beslutades att årsavgiften höjs med 100 kr till 600 kr.  
Fotografering av medlemmar och en del musiker pågår, kommer att läggas ut på 
hemsidan (medlemssidorna). Viktigt att meddela Erik eller Erling om det är några 
fel/problem med hemsidan. 
Planeringen för resa till Ungern i september forsätter. 
Kan vi ersätta tryckt Lubba Runt med en nätversion? Enkät ska skickas ut.  
Listor för lekledningar i januari kommer snart. Viktigt att många deltar. 
Eggebystämman blir troligen i september. 
Framtidsgruppen (Erling, Eina, Sandra, Björn och Christer) tar gärna emot förslag 
från alla medlemmar. 

Margareta W 
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Gudstjänst	med	folkdans	i	Spånga	Kyrka 
Söndag 27 oktober 2013 blev Spånga folkdansgille och musikgruppen Trätakt återigen 
välkomnade av Spånga kyrka till gudstjänst med dans och musik. Redan halv elva var 
kyrkan fullsatt. Extrastolar och ståplatser vittnade om hur uppskattad denna tradition är. 

 
Indans till Saltarello långdans 

Inledningsmusik var Brudmarsch till Olle och Birgitta av Leif Göras. Därefter kom 
indansen Saltarello följt av Västgötapolska. En fröjd för ögat är dansarnas och spel-
männens folkdräkter.  

 
Kyrkpolska 

Prästen Jan Folksén inledde med att påminna oss alla om att det i år var 15:e året i följd. 
Och precis som för ett år sedan var dagens tema samhällsansvar. På ett mycket lättlyss-
nat och tydligt sätt klargjorde han hur mycket träning det måste ligga bakom ett dans-
uppträdande likväl som bakom många av de färdigheter vi behöver använda i vårt sam-
hälle. Och hur viktigt det är med medborgarnas ansvar och hjälp till gemenskap för alla. 
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Fyrpolska med lyft (videoklipp från film) Foto Berit 

Mellan textläsningarna, psalmer och välsignelsen spelade Trätakt Koppången av Per 
Moraeus. Två polskor Kyrkpolska av Lars Näsblom och Slängpolska från Spånga samt 
Vals med storbyte dansades på ett beundransvärt och medryckande sätt.  
Efter välsignelsen framförde dansarna Fyrpolska och Kärleksvisa från Jämtland. 
Utdansningen gjordes till Högtidsmarsch, en vacker och stämningsfull musik som var 
en perfekt avslutning på årets Söndagsgudstjänst med Folkdans. 

Berit Lindh 
 

.Skapa folkdans? 
Som avslutning på en kurs i Estetiska lärprocesser 10 hp på Stockholms musikpeda-
gogiska institut har en av våra dansledare Sandra Finnermark skrivit en uppsats där hon 
diskuterar och reflekterar kring huruvida man kan skapa folkdans. Kan man skapa i 
befintligt material, kan man skapa i tradition? Vad är det, vad innebär det? Många 
frågor finns, men finns det några rätta svar? 

Läs hela uppsatsen på spangafolkdansgille.se! 
 

              Dräkt		
Du kanske behöver rita av något mönster eller klippa till 
något plagg, våra stora och långa bord är perfekta för detta. 
Behöver du laga eller sy något nytt plagg till din dräkt, kan vi 
hjälpa till med lättare instruktioner. Detta kommer att ske 
måndagar mellan kl. 18:00- 19:00, före folkdansen under 
vårterminen.              Dräktsektionen  Gunnel och Kristina 
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Sista tävlingsdag 31 december. Svara med bokstäverna i de röda 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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Ilulissat	betyder	isberg	  Augusti 2013 
Det är en liten stad, Ilulissat, Grönlands tredje största, nästan 40 mil norr om pol-
cirkeln, belägen vid Disco Bay på Grönlands västkust.  Låga små hus, med flagnande 

bjärta färger och tvätt och fiskenät på tork. I vårt tycke stökiga 
tomter med bilar, båtar, hundkojor och diverse upplag. 
I Ilulissat arrangerades i juli 2013 Grönleik för första gången, 
minsta lillasyster till Nordlek. 
I början av mars lyckades vi få två platser till Grönleik, som 
begränsat deltagarna till 25 från varje nordiskt land. Övriga 
svenska deltagare visar sig vara i huvudsak folkdansare från 

Stora Tuna Folkdansgille. Så följde ett antal samträningar i Borlänge med St. Tuna-
dansarna, som är mycket skickliga och rutinerade. Dansledaren Maria Mattsson lyck-
ades få ihop ett bra dansprogram för våra uppvisningar, med Monas Festvals som stilig 
effektfull avslutning. 
Det går inga lågprisflyg till Grönland, men vi tog oss dit. Flyget går från Kastrup, en 
Airbus 330, som landar på Kangerlussuaq, en amerikansk flygbas från det kalla kriget 
med nästan 3 km landningsbana.  

  
Väl på plats i Ilulissat mötte vi många dansare vi mött tidigare på Nordlek, men de 
lokala dansarna, inuiterna, har vi aldrig sett tidigare. Som så ofta tidigare så var sam-
danskvällarna höjdpunkterna, då de deltagande ländernas instruktörer lärde ut sina 
nationella danser. Att vi inte var mer än 200 dansare totalt gjorde att vi fick god kontakt 
med de flesta. De grönländska gjorde starkt intryck, med sin dans, musik och sina 

traditionella dräkter av sälskinn och ull. 
Det traditionella tåget till kyrkan, med fanor och 
spelmän i täten, gjorde kanske inte så stort 
intryck på lokalbefolkningen, 4 500 personer.  
Vyn med den lilla Zion-kyrkan, med Icefjord i 
bakgrunden och dansarna i dräkter var så mycket 
mer effektfull för oss som besökande dansare! 
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Ilulissat har fler draghundar än invånare, och hundarna bor alla utomhus. Släktskapet 
med vargar är inte att ta miste på. 5 000 hundar som ylar är mäktigt. Varje gång stans 
kyrkklockor började ringa triggade detta ett samfällt ylande från dem alla.  
Det vi minns mest av djurlivet på Grönland är myggen. Stora och otroligt många, trots 
avsaknad av växtlighet som gräs och träd, och temperaturen sällan över 10 grader. Att 
sätta sig på uteplatsen efter dansen halv tolv på natten, och njuta av en strålande 

midnattssol, de många myggen till trots, var 
en mycket annorlunda upplevelse. 
Isberg är det starka intrycket av Ilulissat, 
belägen vid utloppet av Icefjord, som är norra 
halvklotets största utloppskälla för isberg från 
den 3 km tjocka inlandsisen. Över 100 m 
höga isberg glider förbi varje dygn, mot-
svarande 20 miljoner ton dricksvatten, ut i 
Davis Strait, som förbinder Baffin Bay med 
Atlanten. Icefjord är sedan 2004 en del av 
UNESCO världsarv. Vi gjorde en utflykt på 

flera timmar med en båt bland isbergen, det var en mäktig upplevelse vi sent skall 
glömma! 
Grönland importerar nästan allting, utom fisk, val och säl, och fårkött i viss omfattning. 
Därför är allting dyrt, utom drivmedel, som är subventionerat. I gengäld så finns inga 
vägar mellan städerna på Grönland, så biltrafiken är mycket begränsad. All samfärdsel 
mellan städerna sker med flyg och båt, och hundspann inte att förglömma! 
Ilulissat är centrum för fisket i västra Grönland, med tonvikt på hälleflundra och räkor. 
Royal Green är det ledande varumärket. Trots att världens finaste råvaror fångas i det 
iskalla havet så är det kebab och pizza som dominerar på menyerna. Fisk och skaldjur 
är även här lyxmat, paradrätter på restaurangerna. 

 
Vid avslutningen på sista dansdagen för oss bjöds vi dock på en härlig räkmacka! 

/birgitta  o christer 
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Gillets årliga Julmarknad 
 

Framsteg	för	bakdag	
Det är roligt att baka julkakor tillsammans. Det fann vi 
redan förra året och i år blev det dubbelt upp. Anna-Greta 
ledde arbetet med klenäterna, ännu finare i år, och Siw M 
introducerade rullrånen, som brukar ha en strykande 
åtgång vid brödbordet. Tio medlemmar ställde upp och 
fick till sist smaka på några misslyckanden till kaffet. 
 

Mer	lingonris	och	flera	kransar	
Dörrkransarna tog slut alltför snabbt förra året. I år tillverkade vi fler. Under ledning av 
Marianne K plockade vi lingonris i skogarna vid Lövsta. Tio flitiga fyllde fyra säckar 
söndagen den 17 november. Fyra dagar senare slog vi rekord i kransbindning tack vare 
rutin, entusiasm och gott kaffe med dopp, fixat av Anna-Greta och Kalle. 
 

Ljus	på	julmarknaden	
Så har vi genomfört ännu en julmarknad med bravur. Det är lite examensprov varje 
gång. Efter veckor av förberedelse med utarbetande av program och logistik, slöjdande 
och bakverkstad och annat viktigt infinner sig dagen J. Alla vet sina arbetsstationer, 
men med några löshästar som resurspersoner. Vårt mål är ju att alla som väljer att 
besöka oss ska känna sig alldeles väldigt välkomna. 

De första timmarna såg det ut att knappt finnas ståplats och ännu mindre en ledig stol 
att sjunka ned på för kaffe med vårt smarriga, hembakta bröd. Det är riktigt roligt att se 
hur resultatet av vårt arbetes möda är så åtråvärt, både hantverk, bröd och lotterier. 
Chokladhjulet är lika populärt sommar som vinter.  

Dans med ljusbågar (videoklipp) 

Årets innovation, med dans för barnen vid 
två tillfällen, föll väl ut. Ävenså vår dans-
uppvisning med ljusbeslingade bågar och 
tända ljus väckte både för- och beundran. 
(Malin hittar på så bra saker!) Tomtehäst-
arna var ett uppskattat inslag i programmet 
och väckte mångas munterhet. 

Och Trätakt spelade som vanligt hela tiden. Vad vore Gillet utan Trätakt? Fundera på 
det! Jag hoppas att alla ni i Trätakt vet hur mycket vi uppskattar er! 

Ja, så blev det dags att avrunda, fast det kom nya besökare in i det sista. Lite bröd fanns 
det nog kvar och vinster vid chokladhjulet. Men klockan fyra var vi tämligen nöjda och 
kunde vinka av de sista gästerna.  

Så vad gör vi nu...?    Marianne Ö 
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Samling inför invasionen av marknadsbesökare 

     
Planering  Kransar Dockor 

     
Flera vid julpysselbordet   och brödbordet Damerna slåss om tomtens paket 

Foto Berit och Christer 
 
 

Kassörens rapport 
Nu har ytterligare ett år förflutit och det är hög tid för en summer-
ing. Vi har haft ett fantastiskt år med många fina uppvisningar, 
lekledningar och inte minst fina jobbinsatser av våra medlemmar. 
Vi tror dock att i framtiden kommer inkomsterna att minska och 
utgifterna öka, så på kvartalsmötet beslutade vi att höja vår årliga 
medlemsavgift från 500 kr till 600 kr. En liten hjälp för ekonomin. 
Avgiften ska vara betald i januari 2014, faktura kommer på nyåret. 
Med en önskan om ett GOTT NYTT DANSÅR 

Margareta K 
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Årets fester 
Det blir Funktionärsfest lördagen den 8 februari. Programmet är ännu så länge en 
hemlighet. Årsfesten blir fredagen den 4 april kl 19 på Spånga Folkan. Festkommittén 
avslöjar att vi även i år får njuta av underhållning och dansmusik av Kollijox, som 
gjorde så stor succé förra vårfesten. 
Fram med almanackan och pricka för! 
 

Eftersnack 

November, mörker och totalt dagvill. Jag tycker det var alldeles 
nyligen jag satt på samma sätt och försökte få ned några tankar inför 
Lubbans utgivning. Dagarna flyger och är fyllda av aktiviteter, så att 
någon påstått att pensionärslivet skulle vara fyllt av ledig tid 
förefaller mig helt otroligt. Vid närmare eftertanke och genom-
läsning av det skrivna har jag insett att det här blivit en betraktelse 
över tiden. 

Men tillbaka till dagarna. Veckodagarna verkar jag komma ihåg, 
men vad är det för datum? För mig verkar det som om detta blir 

alltmer oväsentligt, men tyvärr är livet omkring oss betydligt mer komplicerat. Detta 
har stått sällsynt klart för mig ett par gånger de gångna veckorna. Först i torsdags när 
jag sökte ledig parkeringsplats på Stora Essingen. Parkeringsförbud på gatorna 8-17 
vissa veckodagar. Lediga platser verkade bara finnas på gator med torsdagsförbud. 
Slutligen fick jag syn på en halvtom 7-dagarsparkering med tilläggsskylten P-förbud 
torsdagar udda veckor. Vecknummer! Ingen aning. Halvtom parkering tydde på att det 
förmodligen var udda vecka, men inte var jag säker. Så det blev att leta vidare och där 
uppenbarade sig äntligen ett ledigt hål. Nästa upplevelse kom påföljande tisdag och färd 
till torpet. Vägen Gammelsta-Katineholm inleds med en upplysningsskylt ”Dikes-
arbeten veckorna 41-44”. Jaha, vilken vecka är det nu då? Behöver jag ta det lite extra 
försiktigt? Jodå, så småningom kommer det lite fler varningsskyltar och slutligen en 
grävskopa vid vägkanten och en fil avspärrad, så nog var det befogat att ta det lite lugnt.  

Vad vill jag nu få sagt med det här? I det aktiva yrkeslivet kanske detta inte alls är något 
problem, själv vet jag att några problem med datum, veckodagar eller veckonummer 
upplevde jag inte. Å andra sidan, förra veckan var ju 47 så dikesarbetena på vägen till 
Katrineholm var ju klart försenade. Vad hade hänt om jag vetat att det var vecka 47? 
Säg det, förmodligen ingenting. 

Det är i alla fall skönt att inte behöva bry sig och kunna ta det lilla lugna. Vilket jag 
förresten tycker ni alla ska göra och koppla av och ha en underbar jul och nyårshelg så 
ses vi med nya friska tag på dansgolvet 2014. 

Bertil 

 

Lite kom ihåg 
   December 
  2 19.00 måndag   Folkdansen avslutas 
    4 19.30 onsdag Gilledansen avslutas 
    7   10.00 lördag Julmarknad Spånga torg 
 
 Januari 
 11 13.00 lördag Lekledning S:t Thomas 
 12 15.00 söndag Lekledning Lidingö 
 13-14 19.00 mån/tis Träning för Kallhäll 
 17  fredag Träning i Kallhäll 
 18  lördag Framträdande i Kallhäll 
 20 19.00 måndag Start för folkdansen 
 20 18.00 måndag Dräkt ger syhjälp. Därefter
    varje folkdanskväll kl 18-19 
 22 19.30 onsdag Start för gilledansen 
 28 18.00 tisdag Utvärdering av 
     Julmarknaden 
 Februari 
     8  lördag Funktionärsfest  
 25 19.00 tisdag Årsmöte 
 
 Mars 
 10  19.00 måndag Manusdag Lubba Runt nr 1 
 24 19.00 måndag Utgivning Lubba Runt nr 1 
  
 April 
   4 19.00 fredag Årsfest 
 22 19.00 tisdag Kvartalsmöte 
 23 19.30 onsdag Gilledansen avslutas 
  
 Maj 
   5 19.00 måndag Manusdag Lubba Runt nr 2 
     5 19.00 måndag Folkdansen avslutas 
   19 19.00 måndag Utgivning Lubba Runt nr 2 
 

Lubba Runt delas ut i samband med träningar inför 
midsommar 9-10-11 juni 
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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 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 39 55  gunnel_p@spangafolkdansgille.se 
Team Basar Eva Askberger 0171-51604 eva_a@spangafolkdansgille.se 
Festkommittén Margareta Warholm 760 07 61 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 
 
 
 
 
 
 
 


