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Då	allting	hände 

Det var skottår då också. Astrid Lindgren 
skrev sagan om Pomperipossa och tving-
ade självaste Gunnar Sträng att sänka 
skattetrycket på företagare. Ingmar Berg-
man hämtades av polis på Dramaten 
anklagad för skattebrott. Inte så uppskat-
tat. Ingmar flyttade till München och 
Justitia ångrade sig. 

Carl Gustaf gifte sig med Silvia. Vi 
fick en drottning och äntligen fick prins 
Bertil sin Lilian. After Dark hade succé-
artad premiär och Evert Taube (85) 
lämnade scenen för gott. 

Björn Borg vann Wimbledon och 
Ingemar Stenmark vann världscupen för 
första gången och startade tennis- och 
slalomfebern, som sägs ha sänkt landets 
BNP eftersom alla tittade på TV. 
 

Folkdans var populärt och Vällingby 
Folkdansgille hade över 400 medlemmar. 
De ville föröka sig genom delning och tog 
initiativet till ett nytt gille, som fick 
namnet Spånga Folkdansgille.  

Det första medlemsbladet kallades 
helt enkelt Informations-bladet. Den 
första redaktören, Birgitta Weiss, är 
fortfarande aktiv i gillet med andra upp-
gifter. Namnet Lubba Runt skapades två 
år senare genom en namntävling bland 
medlemmarna. Konstigt namn tyckte 
några, men så kreativt att det fortfarande 
är unikt och levande. 

Året var givetvis 1976. Nu kan du läsa 
om 40-årsjubiléet och tänka på allt kul 
som hänt under åren. 

Med vårvarma hälsningar från 
Torsten, Marianne, Inger, Siw och Erling 
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JULMARKNAD	på	Spånga	torg	
Traditioner ska upprätthållas, så 2015-12-12 var det Julmarknad på Spånga Torg. 

Som vanligt var de flesta föreningarna i Spånga representerade på marknaden. 
Många och välbesökta marknadsstånd med ett stort utbud av allt mellan 
pepparkakshus till lammskinn. Bland alla stånden kunde besökarna träffa på 
Tomtemor och Tomtefar som spred glädje till alla och godis till barnen. Under hela 
marknaden var det härligt väder och mycket folk. 

Angela och Erik Enfors inledde tomteparaden och avlöstes sedan av Anna-Greta 
och Kalle Dahl och avslutade gjorde Marianne och Björn Kjellander.  

Björn K 
 

Lösning	på  Rutas Rutor 
Återigen,	tack	Ulla	
och	Hasse	Ruta	för	
ett	trevligt	julpyssel.	
	
Vinnarna	i	korsords‐
tävlingen	är	utsedda.	
De	tre	först	öppnade,	
rätta	lösningarna	
hade	skickats	in	av	
Marianne	Kjellander,	
Margareta	Warholm	
och	Eva	Askberger. 

 
 
Lite	justeringar	av	priser	på	dräkthyrning	från	1	januari	2016.	

 
Dräkt	och	slöjd 

 Medlem/icke medlem får låna dräkt gratis, när de är med 
vid uppvisningar och lekledningar i gillets regi. Vid 
resor i gillets regi 200 kr/vecka. 

 Privat bruk: Medlem 1-3 dygn 400kr, resor 500 kr/vecka 

Icke medlem 1-3 dygn 750kr, resor 1000 kr/vecka. Vid all uthyr-
ning/utlåning av dräkt eller dräktdelar ska ett hyresavtal skrivas. 

Gunnel, Kristina, Margaretha R-T
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Julgransplundring	i	S:t	Thomaskyrkan	16/1	
Det är skönt att S:t Tomas verkar ha sörjt för återväxten vad gäller barnverksamheten, 
mycket på grund av de nyanlända flyktingbarnen. Det krävdes två omgångar av dans för 
att alla skulle få vara musikanter, grodor, grisar och Julia med stora träskor på. Men de 
som inte dansade fick fika och så byttes man om. 

Nytt för Gillets del var att delta i den korta samlingen i kyrkan innan det hela drog 
igång. Prästen och Pippi Långstrump pratade med barnen som samlats längst fram och 
man sjöng kända barnvisor. 

Sedan tågade första gruppen med 
musikerna Alf Jacobsson och Gert 
Olsson, som ledde "tåget" upp till 
Samlingssalen. Torsten höll ordning 
på presentationen och sjöng dess-
utom tillsammans med Angela. 
Bägge grupperna avslutade tillsam-
mans karusellen och raketen och då 
lyfte nästan taket. 

Knackelibang vem där? Jo, en tomte, som kommit på efterkälken ville lämna 
godispåsar. Och lät sig fotograferas med modiga barn, som krupit upp i knäet. Och när 
den fria leken tog fart en stund till fanns som en händelse Pippi Långstrump där också! 

Nu var det dags för de 8 deltagarna från Gillet att få fika, som vi förtjänat. Och var 
sin godispåse. Fast Inger fick 2 (skyllde på barnbarn). 

Det känns som detta är en tradition vi kommer att hålla fast vid!         Angela 
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Julgransplundring	Bodal,	Lidingö		
Denna mörka söndagseftermiddag den 11 januari gav vi oss iväg, vederbörligen 
uppklädda i folkdräkt. En lätt jet-lag kände vi av efter att ha kommit hem från Hong 
Kong två dagar tidigare. Målet var Bodals kyrka på Lidingö, där ingen av oss varit 
tidigare. Adressen inknappad på GPS-en ledde oss på oväntade vägar, men alldeles rätt.  

Den moderna kyrkan, med vårt mått mätt, är från 1983. Vår Spånga kyrka är från 1100-
talet. En vidunderlig utsikt över Värtan, mitt emot Silja-terminalen, mötte oss i 
panoramafönstren i församlingssalen, just som solen gick ner. 

 

Kantor Ingrid är 
inte bara bra på 
orgel, även 
korvservering 
sköter hon med 
ackuratess 

Dans i 
dubbla 
ringar 

 

 
Prästen Anna och Bertil packar in 
julpyntet från granen 

 
Prästen Anna Norrby ger anvisningar för 
julgransutkastet 

Evenemanget, julgransplundring med lekledning, tog sin början i den lilla fina 
kyrksalen, med en kortare gudstjänst för barn. Vår präst Anna Norrby berättade sin 
historia om gossebarnet i korgen i vassen för de unga besökarna, som hängde med väl, 
vad vi kunde se. Psalmsång och musik med kraftfullt anslag av kantor Ingrid Damstedt-
Holmberg. För dagen hade hon förnämlig förstärkning av ett fulltaligt Trätakt. 

I församlingssalen bredvid stod den slokande julgran som nu skulle plundras. Men först 
skulle julen dansas ut. Två ringar runt granen blev det. Många barn i ringarna, och flera 
mammor och även någon pappa gjorde oss sällskap. Trätakt spelade vad som förvänta-
des denna dag, och Angela sjöng vackert, tidvis assisterad av Bertil. 

Då granen väl kastats ut genom fönstret följde kyrklig förplägnad i form av varmkorv, 
saft och kaffe. Och så var julen slut i Bodal. 

/christer 
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Historia	i	bild	
Från födseln i februari 1976 och till den 
sjätte födelsedagen 1982 växte vårt gille 
stadigt. Då hade vi 338 medlemmar, 133 
äldre och 205 barn och ungdomar. Där-
efter minskade antalet unga varje år, dels 
för att statens stöd till ungdomsverksam-
het drogs in, dels på grund av brist på 
ledare och lokaler. 1992 försvann ung-
domarna från vårt gille. Men antalet 
vuxna medlemmar förblev ganska oför-
ändrat och har legat på 60 – 80 sedan 
1985. Hur kan det komma sig att vi 
lyckats hålla igång vuxendansen i en tid 
när intresset för folkdans stadigt minskat? 
En förklaring kan vara att vi ständigt 
strävat efter att förnya dansen.  

Vi minns det betyg vi fick av Henry 
Sjöberg, folkdansens nestor, som gästade 
vår premiär av Dansglädje, folkliga 
danser under tusen år. Detta är precis vad 
folkdanslagen måste göra för att locka en 
ny publik och nya dansare. Och vår nya 
devis är Folkdans på Spångavis och 
Sverigeresan är ett bra bevis. 

En annan förklaring kan vara att vi varit 
flitiga resenärer. Om vi bara ser till resor 
utomlands har vi besökt och dansat i 14 
länder. Därtill kommer alla resor inom 
landet. Resa är roligt och stärker gemen-
skapen. Här har vi samlat några bilder, 
som vi hoppas skall väcka glada minnen 
och skapa förväntan för framtiden. Några 
har inte fått plats t.ex. dans på Mosebacke 
torg, Grand Hotel, KTH, Vattenfall, 
Görvelns Slott, Lillsjön och flera resor till 
Vänjan och flera kulturvandringar.  

Gillet är aktivt på många sätt. Åter-
kommande är till exempel:  
 Folkdansgudstjänst i Spånga kyrka 
 Folkmusikfestivalen på Hesselby Slott 
 Dansuppvisning på Vällingbydagarna 
 Midsommarfirande vid Spånga kyrka 
 Dans för äldreboende vid midsommar 
 Lekledning vid midsommarfirande och 

vid julgransplundringar  
 Julmarknad i Spångafolkan 
 Tomtar på Spånga marknad 

Gillets	resor	utomlands	
1979	Tunisien	
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Tunisien 1979 Foto Birgitta Snäll 

1984	Tyskland,	Rosenheim	
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1986	Scotland	

    

1987	Åland	

  
Träning i det fria inför uppvisning på Åland 1987      Foto Torsten 

1991	Estland	

  
    Gubbstöten på estniska med dansgruppen Kevade    Foto Erling 
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1997	USA,	Iowa	

  

 

    
Inmarsch, Brumme, Hasse och Yngve fick publiken att strömma till genom att gå runt och spela. 
Rodeo, Oxdansen, Long John och moraklocka i Mora            Foto Henry Svensson 
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2002	Canada	

  
Spänstiga finska dansare och Irokeser med fantastiska dräkter                     Foto Torsten 

 
Alla spanar efter val            Foto Kurt A 

2005	Tjeckien,	Prag	

  
Trätakt leder den svenska truppen och Landskrona på scenen på stora torget i Prag              Foto Torsten och 

arrangörerna i Prag 



10 	 								2007	Italien,	Toscana	

 
Dans till Annas visa i St. Dominicokyrkan i Rieti   Foto Erling 

 
Trekarlspolska i Oliveto                   Foto Erling 

2012	Österrike,	Salzburg	

 
Spontan dansföreställning på Mozartplatz                    Foto Christer P 

2013	Bornholm			 	 	 										11	

   
        Menuett och utklädda damer dansar Oxdansen 

2014	Ungern,	Budapest	

  
Dressyr och Csardas   Foto Torsten 

2015	England	

  
               Vackra damer och fantasifulla dräkter Foto Eva 



12 

Besök	hos	andra	gillen	
1998	Visby,	medeltidsveckan	

  
Folkdans tillsammans med Syriska Föreningen och helstekt lamm på Änget        Foto Erling 

2002	Karlskrona	

  
Guidad tur på Karlskrona Varv. Ove Tollerz sjunger och illustrerar Havsörnsvalsen   Foto Torsten och Erling 

2008	Östersund	

   
Gruppbild framför Idas midsommarloge och jättetama älgar      Foto Torsten 

2009	Växjö	 	 	 	 									13	

  
 Erik fotar glasformning och picknick vid Kronoberg slottsruin  Foto Torsten 
 

Några	unika	händelser	
1979	Fanan	på	Skansen	
Den unga föreningen fick motta vår fana ur 
kungens hand. 

Foto Birgitta Snäll 

	
1980	Stockholmsvalsen		
Ungdomarna i Spånga Folkdansgille genomförde en maratonvals från Spångafolkan 
till Sergelarkaden. Förhoppningen var att komma med i Guiness Rekordbok. 

1987	Nygammalt	med	Bosse	Larsson	på	TV	
Det	stora	underhållningsprogrammet	där	vi	introducerade	Höglunds	bytessnoa	
som	sedan	dess	heter	TV‐snoa.		

1991	Jättetårtan	vid	15	årsjubileet	
Den bakades av Herbert Söderström 

Foto Torsten 
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Scenföreställningar	
1978	Kulturhuvudstadsåret,	City	Serenad	
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1998	Folkdans	över	gränserna,	Syriska	föreningen	

 
Foto Pia Gullers 

2000	Millenniefirade,	Dansglädje	

 
       Valser i stiliga kläder 

   
Syrier och Spångamaran, tango Foto Henry Svensson 
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2002	Slottsbacken	vid	firandet	av	Stockholm	750	år	

 
Väva vadmal med lakan 

   
Ryttarna stormar in   Skobodans 

2005	Kallhäll,	Danser	i	skärgårdsmiljö	

 
Gubbstöten                         Foto Angela 
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         Roddardans               Foto Erling 

2009	Kallhäll,	Udd´n	wä	kwast´n	

 

  
Foto Linus Grebäck von Melen 
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2011	Vikingalek	

  
Svärdsdans på Eggeby Gård och Nertes i Kungsträdgården     Foto Siw M 

2012	Äktenskapsmarknaden	eller	Bröllopet	i	Tångevik	

  
Eggeby: "Två ögonpar varandra trår"  brudgum och brud                     Foto Mir Grebäck von Melen 

2013	Dansmix	med	Tidstwist	

   
Eggeby: Indans till Saltarello, Galopp och Charleston   Foto Erik Enfors och Mir Grebäck von Melen 
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                          Kallhäll: Karoliner framåt !!   Vals i de fina salongerna                     Foto Erling 

2015	Sverigeresan	

  
       Spettekaka och storsjöodjur 

 
   Sameflickor, renar, rentjur, samepojke och midnattssol          Foto TreB 
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Moa	Martinssons	torp	
Resa	till	Johannesdal	på	gränsen	mellan	Ösmo	och	Sorunda	

På kvartalsmötet återuppstod Utflykts och Resesektionen efter att ha varit vilande. 

Vi som blev valda presenterade ett förslag att ordna en resa till Moa Martinssons torp 
och det var många som var intresserade. 

Här kommer ett förslag: Vi åker den 15 augusti och det är en dagstur. Bussen går 
kl.09.00 från Församlingshuset i Spånga och är åter ca 15.00. Resan kommer att kosta 
ca 700 kr lite beroende på hur många vi blir (vi har ett fast pris på bussen). I priset ingår 
förutom bussen med guide, guidningar vid Moa Martinsson Torp (det är Moas 
sondotter, Harriet Thurgren som guidar oss) och Wendela Hebbes hus, busskaffe med 
kaka samt lunch, 

Anmälningar kan göras på anmälningslistan i lokalen eller maila/ringa mig Birgitta 
Weiss (mail birgitta.weiss@ownit.nu eller till 070/225 16 75. (max 50 personer 
eftersom bussen inte tar fler) 

 

Eggeby	Folkmusikfestival		
Lördag	28	maj	kl	13	‐	17 

 

 
Spelmän med fiol, nyckelharpa, 
dragspel, gitarr. Folkdans med 

Spånga Folkdansgille och 
spelmanslaget Trätakt. Gästspel av 
de engelska folkdansarna English 

Miscellany in Harpenden. 
Fri entré 

	

21 

Englandsbesök	i	maj	
Det närmar sig. Tiden ilar och snart har vi 
24 glada engelsmän som förväntar sig 
stordåd av Spånga folkdansgille. Det var 
nämligen ingenting mindre än så, som 
förplägade det spångagäng som gästade 
Harpenden i augusti förra året. 

Tillsammans med English Miscellany 
bussades vi runt till fyra inspirerande 
platser för vår föreställning. Två typiskt 
engelska pubar, en med tillhörande 
sångarlada, ett allmänt torg i en pittoresk 
landsortsby och till sist en gigantisk 
marknadsplats med ett utmärkt utlagt 
dansgolv. Så, hur lever vi upp till detta? 

Naturligtvis vill vi visa vårt Stock-
holm i skir försommarskrud. Men fokus 
kan tyvärr inte läggas på en renodlad 
sightseeing av vår vackra huvudstad. 
Istället bör siktet vara inriktat på "dans på 
allmän plats." Det är där förväntningarna 
ligger. Många av våra gäster kommer att 
turista på egen hand efter helgen och är 
säkert tacksamma för välmenta kulturella 
förslag.  

Fredagen inleder vi med guidad tur i 
Spånga kyrka, där Marina Wendel är vår 
eminenta guide. På lördagen är vår för-
hoppning att få uppträda någonstans i 
Gamla stan eller kanske i Kungsträd-
gården.  

Fokus på dessa framträdanden 
kommer dock att ligga på English 
Miscellanys danser. Danser som inne-
håller mycket hopp, bjällror och käppar. 
Om vi väljer upplägget vi hade i 
Harpenden, så varvar vi engelska och 
svenska danser.  

Lördag eftermiddag och kväll tillbringar 
vi på Eggeby gård där vi uppträder i den 
fina ladan. Kvällen fortsätter på Eggeby 
med middag, sång och dans. 

Stadshuset kändes som ett måste. Där 
inleder vi söndagen med en guidad vis-
ning på förmiddagen och eventuellt ett 
uppträdande i Stadshusets trädgård! Vasa-
muséet!!! ropar tillskyndare av andra 
stockholmsmåsten. Men det skeppet för-
modar vi är så allmänt känt, att de som 
stannar kvar några dagar väljer det som 
första punkt på sin att-göra-lista. 

Detta är bara huvuddragen i tre 
förmodat intensiva dagar. Logistiken bör 
vara minutiöst planerad. Här blir hyrd 
buss ett av naven. Vi som reste till 
Harpenden blev inkvarterade hos ett antal 
av våra värdpar och de förväntar sig 
detsamma hos oss. Så det handlar om att 
plocka fram vår allra bästa svenska 
gästfrihet: erbjuda the master bedroom, 
brunchliknande frukost, limousine och i 
största allmänhet dygnet-runt-room-
service... Nåja, you get the idea! 

Vi som arbetar med Englandsbesöket 
är:  

Marianne, Bertil, Angela, Erik, Anna-
Greta, Inger och alla som har lovat laga 
mat, baka och vara värdfamiljer. 

För att våra gäster ska känna sig 
extra välkomna är det trevligt och bra om 
så många som möjligt från vårt Gille kan 
närvara och delta vid både uppvisningar 
och kvällsaktiviteter.  

Marianne Ö 
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Triss	i	fester	på	en	och	samma	dag	4	mars	2016	
Det har väl inte undgått någon att det är 
jubileumsår för Gillet i år. 40 år sedan vi 
avnavlades från Vällingby och fick ett 
eget liv. Lite räddhågset från början, men 
se hur det utvecklade sig och vad vi är 
idag! Att göra vår årliga vårfest till en fest 
i nostalgins tecken var en självklarhet, 
och vi fick många tillbakablickar och 
påminnelser av Kalle Dahl, som fanns 
med på den tiden det begav sig och kunde 
hålla ett minnesvärt och roligt jubileums-
tal.  

På sjuttiotalet skulle ju alla dansa 
folkdans och vi hade både barn- och ung-
domsgrupper. Med på denna fest fanns 
bara ett barn, Hugo, känd pyroman från 
Sverigeresan. För att ytterligare påminna 
om 1976 fick vi gå en tipsrunda med 
frågor om det året, inte helt enkelt.  

Bertil var på "g" och hälsade väl-
komna och smörstekt toast med löjrom, 
rödlök, crème fraiche, dill och citron 
inledde taffeln. Att sjunga vid bordet är 
ett måste och Hasse Svedberg med 
dragspelskompis Bernt Gahn ackompanj-
erade den stora skaran på 85 personer. 
Nytt rekord på en Gillesfest? Huvudrätten 
var örtkryddad fläskfilé med rödvinssås 
och potatisgratäng. Fräsch sallad till. 
Jättegott! Tack Veddesta Krog. Vi åt och 
drack och pratade minnen och sjöng ännu 
mer allt medan ett bildspel rullade och 
påminde om allt vi gjort. Efterrätten, 
smaskiga tårtor ville vår nestor, som fyllt 
90 år i somras bjuda oss alla på. Tack 
Solveig för din generositet och keep 
dancing!  

Vi passade också på att hälsa 3 nya 
medlemmar välkomna till Gillet och 
sticka till dem var sin välkomstpärm. 
Samtidigt fick vi avtacka 2 trotjänare, 
som båda haft långvariga uppdrag i Gillet, 
nämligen Ingegerd och Hasse Karlsson. 
De belönades med var sitt diplom, som 
bevis på att de nu är hedersmedlemmar. 
Men det var även funktionärsfest i kväll 
och hedras den som hedras bör. Var och 
varannan medlem i Gillet är nämligen 
funktionär och detta klargjordes med 
poesins hjälp av Marianne Ö och Angela. 
Alla inblandade bör ha känt sig hedrade 
och dessutom fick de hämta var sitt kuvert 
med gourmetinnehåll.  

Nu skulle Hasse Svedberg & Häl-
singebló få upp oss på dansgolvet med 
hjälp av Rune, som inledde med långdans. 
Några gillesdanser hängde de flesta med 
på och så blev det många sköna låtar att 
kramas till eller bugga kanske varvat med 
lite gammalt för att hålla flåset uppe. Vi 
som köpt lotter under minglet hoppades få 
gå hem med en vinflaska under armen. 
Och visst blev några nöjda och glada! Nu 
är det bara 10 år kvar till nästa jubileum, 
men denna fest räcker att suga på som en 
god karamell lång tid framöver. TACK 
alla som gjort den till ett fint minne! 

Angela 
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85 personer vid långbord och bildspel på filmduken. 

  
           Rune fick fart på gilledanserna. Eina och Kenneth i en tryckare.   

  
           Solveig (90) tackade för uppvaktningen med att bjuda på goda tårtor. 

  
Hasse Svedberg & Hälsingebló.                     Foto Erik 
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Eftersnack 

Idag har fruktträden (nåja ett av dem) fått 
sig en omgång i solskenet. Vi går ju så 
sakteliga mot vår och dagarna blir allt 
längre. Det står inte på innan vi åter har 
sommartid. Månne vi hinner med allt 
under den korta tid vi har innan sommar-
en gör sig påmind? Förfrågningar om 
midsommarframträdanden börjar redan 
droppa in. Men innan dess ska vi repri-
sera Sverigeresan den 24 april och ha 
Englandsbesök 27-29 maj.  

Ventilationsbytet i "Folkan" ser nu ut 
att vara avslutat och vår rekvisita är åter 

I veckan som gick hade vi årsmöte, 
med allt vad det innebär. Nu har vi 
både fastställd budget och verksam-
hetsplan att hålla oss till i vår fortsatta 
verksamhet. Valberedningen hade i 
sedvanlig ordning gjort ett gediget 
arbete och på de flesta poster blev det 
omval. Tack alla funktionärer som drar 
det tunga lasset och ställer upp år efter 
år. Själv ska jag försöka leva upp till 
förtroendet att leda verksamheten 
ytterligare ett år. 

Bertil 
på plats i förråd och skåp. Tack alla som 
hjälpt till och flytta fram och tillbaka. 
Marianne och jag var ju på semester när 
det mesta återplacerades, så jag vet inte 
vilka förutom lokalkommittén, som skall 
ha allt tack. Nu kan vi komma in i gamla 
rutiner igen och framför allt våra onsdags-
gäster kan känna sig hemmastadda och 
välkomna.  

I skrivande stund ser jag fram emot 
fredagen då vi har vår sammanslagna 
funktionärs- och 40 årsfest. Rekordmånga, 
88 st, har anmält sitt deltagande, låt oss 
hoppas alla kommer att gå hem trötta och 
nöjda efter denna kväll.  

Nyss hemkommen från måndagens 
dans kan jag konstatera att vår inbjudan 
till Vällingby Folkdansgille och Skörde-
gillet att komma och besöka oss föll i god 
jord. Från kaffeserveringen fick jag höra 
att vi var drygt 50 dansare på golvet. Alla 
verkade trivas och vi får se om det kan 
resultera i framtida utbyte på något sätt. 

 
 

Repris	Sverigeresan  
24 april i Spångafolkan kl 17 

 
 

 

 
 

 
Lite kom ihåg 
 
24 april söndag 17.00 Sverigeresan 
 
26 april tisdag 19.00 Kvartalsmöte 
 
27 april onsdag 19.30 Sista gilledansen 
 
  2 maj måndag 19.00 Sista folkdansen 
 
  2 maj måndag 19.00 Sista manusdag för 
    Lubba Runt nr 2/2016 
 
16 maj måndag 19.00 Utgivning Lubba Runt  
    nr 2/2016 
 
27-29 maj fre-lö-sö  Englandsbesök 
 
28 maj måndag 18.30 Eggeby folkmusik-  
    festival 
 
13 juni måndag 18.30 Midsommar,  
    samordning 
 
13-14-15 juni må-ti-on 19.00 Folkdansträning för  
    midsommar 
 
Dräktsektionen erbjuder syhjälp varje måndag kl 
18 -19 t o m 2 maj 
 



 
 
 
 

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

Danslokal: Spånga Folkan, Spångavägen 353.
Dansledare: Malin Lennartsson

Beställning av dansuppvisningar och lekledning: 
Bertil Österlind 08-372023, 0706 830 743 eller
bertil_o@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 2016 följande kontaktpersoner 

 
Styrelse 

 
Ordförande Bertil Österlind 37 20 23 bertil_o@spangafolkdansgille.se 
Sekreterare Angela Enfors 761 28 91 angela_e@spangafolkdansgille.se 
Kassör Margareta Klintholm 36 71 57 margareta_k@spangafolkdansgille.se 
Ledamot Christer Persson 076-8465502  christer_p@spangafolkdansgille.se 
Ledamot Marianne Österlind 37 20 23 marianne_o@spangafolkdans.se 
Suppleant Berit Lindh 070 5429455  berit_l@spangafolkdansgille.se 
Suppleant Margareta Warholm 795 84 08 margareta_w@spangafolkdansgille.se 
 
 

Sammankallande 
 
Dans och musik Malin Lennartsson 885 810 6 malin_l@spangafolkdansgille.se 
Gilledans Rune Forsberg 837 213 9 rune_f@spangafolkdansgille.se 
Dräkt  Gunnel Petersson  760 99 55  gunnel_p@spangafolkdansgille.se 
Julmarknadsgruppen Eva Askberger 0171-51604 eva_a@spangafolkdansgille.se 
Festkommittén Lars-Erik Ljungberg 889 832 3 larserik_l@spangafolkdansgille.se 
Lubba Runt Erling Magnusson  760 41 95 erling_m@spangafolkdansgille.se 
Lokalkommittén Carl Warholm 36 71 57 carl_w@spangafolkdansgille.se 
PR-sektionen Erik Enfors 761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se 
Webmaster Erik Enfors 761 28 91 erik_e@spangafolkdansgille.se 
 
 


