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FV’s ordförande har ordet 

 

God fortsättning på det nya året! Tack alla funktionärer för det gångna året. 
Alla har gjort ett mycket bra jobb och jag hoppas på samma entusiasm och glädje under 2017 i FV 
och/eller i Malmö Folkdansare! Det är ju NU det händer! FV och SGV kommer under 2017 att gå över 
till Malmö Folkdansare. Det betyder att endast ett fåtal funktionärer kommer att stanna kvar i FV:s 
styrelse, de flesta kommer att ha sina uppgifter i den nya föreningen. 2017 blir ett övergångsår och vi 
ska tillsammans försöka göra det så smidigt som möjligt och som medlem ska du inte märka speciellt 
mycket.  
 
En helg i december var det traditionsenlig granhuggning i Kärrstorp. Granarna fick även detta år 
högsta betyg av alla. Ett litet orosmoln finns dock inför kommande säsong, men vi hoppas granarna 
växer fort i år! Då kan vi komma tillbaka i slutet av året och avverka ett par hundra granar till. Tack till 
er alla som i ur och skur tog hand om våra gäster, nätade granar, serverade korv, kaffe, glögg m.m. Ni 
gjorde ett fantastiskt jobb! Kunderna är helnöjda och vill komma tillbaka i december. 
 
Nu är det 2017 som gäller och jag ser fram emot många trevliga aktiviteter i 26:an, intressanta besök 
och resor och många uppvisningar i Malmö med omnejd.  
 
Missa inte lördagen den 4 mars. Då har alla tre föreningarna årsmöte och det är viktigt att du 
kommer! Vi börjar med FV:s och SGV:s möten för att senare samlas till det första, historiska, 
årsmötet för Malmö Folkdansare! Mer information kommer.  
 
Kom till 26:an och var med, kolla anslagstavlan och anmäl dig till aktiviteterna. 
 
/Mats 
 
 
 

SGV’s ordförande har ordet 

När vi nu har påbörjat dansåret 2017 så sker det i vår nya förening Malmö Folkdansare. All 
verksamhet kommer att ske i den nya föreningens namn och SGV och FV kommer bara att finnas i 
bakgrunden. Tanken är att allt som formellt är bundet till SGV och FV kommer att avslutas under 
2017. Pengarna skall föras över till Malmö Folkdansare och bankkonto avslutas, hyreskontraktet på 
26:an skall föras över till Malmö Folkdansare, osv. Det blir bara styrelsearbete, årsmöte och 
halvårsmöte som kommer att ske i de gamla föreningarnas namn. 
2016 avslutades traditionellt med Julfest, Glöggdans, gemensam Julotta i Oxie och några av oss var 
på Grötlunk hos Trehäradsbygden i Dösjebro. Liknande avslutning kommer det att bli 2017 i Malmö 
Folkdansares namn. Därmed inte sagt att allt blir som vanligt. Just nu diskuteras detaljerna i 
organisation och verksamhet i den nya föreningen. Dessutom funderas det på vad som kan göras för 
att det skall bli ännu roligare att vara med i en dans- och kulturförening. 
Notera den 4 mars då alla tre föreningarna har sina årsmöten. 
Tack för alla insatser under 2016 och Ett Gott Nytt 2017! 
Lars 
 
 



 

 
 

Nytt år, nya föresatser, ny förening. 

Vi ligger nu i startgroparna, eller har kanske redan lämnat startblocken, för ett nytt verksamhetsår. 

Ett alldeles speciellt år då det är vår nybildade förening Malmö Folkdansare som står för 

verksamheten. Vad innebär då detta? Antagligen märks det inte så mycket eftersom vi kommer att 

fortsätta på den inslagna linjen från samarbetet mellan föreningarna. Men när vi pratar om olika 

saker, uppvisningar, besök mm mm ska det bara handla om Malmö Folkdansare, för nu gäller det att 

forma föreningen.  Har du funderingar, idéer, förslag för framtiden så delge det gärna till någon i 

styrelsen, aktuell sektion eller dansledare. 

Vad har då hänt efter det konstituerande årsmötet? 

- Föreningen har erhållit organisationsnummer. 

- Ansökan om inträde i Svenska Folkdansringen är lämnad till Marianne Halling, i egenskap av 

ordförande i distriktet som ska yttra sig innan ansökan går vidare till riks. 

- En hemsida för Malmö Folkdansare har skapats (är fortfarande under utveckling) med adress 

www.folkdans.nu och därmed finns inte FV:s hemsida kvar och SGV:s hemsida finns kvar ett 

tag till men kommer ej att uppdateras. 

- PR-gruppen/mediasektionen arbetar bl.a. med att ta fram förslag på logga. 

- I styrelsen arbetar vi/har vi arbetat med  

o riktlinjer för tex kurser, resebidrag, uppvaktningar m.m. m.m. 

o underlag till valberedningen 

o budgetfrågor 

o ansökningar 

o val av bank 

o firmateckning 

o verksamhetsplan 

o arbetsordning 

Det är många detaljfrågor som varit självklara för respektive förening hur det ska hanteras och vilka 

kriterier som gäller men där arbetar vi nu för att få fram vad som ska gälla för Malmö Folkdansare. 

Mer information kommer efterhand. 

Reservera redan nu den 4 mars då vi kommer att ha vårt första ordinarie årsmöte och då välja 

funktionärer i enlighet med stadgarna. 

Till sist önskar jag alla varmt välkomna till Malmö Folkdansares verksamhet och önskar att ni vill vara 

med på denna spännande resa att forma en ny förening utifrån våra erfarenheter från 

ursprungsföreningarna samt med nya impulser och tankar. 

 

Hälsningar 

Birgitta Jönsson 

Ordförande Malmö Folkdansare 

http://www.folkdans.nu/


 

 

Per-Åke Persson 

1939-03-07  -  2017-01-06 

Per-Åke lämnade oss trettondagen 2017 efter en tids sjukdom. Han blev nästan 

78 år gammal och lämnar ett stort tomrum efter sig, för familjen, vännerna och 

för Folkdansens Vänner, Malmö. 

Per-Åke har varit medlem i föreningen sedan 1977. Han har tillsammans med 

sin hustru Inger dansat och deltagit i många aktiviteter, varit med på resor både 

inom och utom Sverige. Han har också varit revisor i föreningen och 

Malmöavdelningen under ett stort antal år. Alltid positiv, mycket kunnig och 

noggrann i allt han utförde. 

Per-Åke var som person en för alla mycket god vän, han lyssnade alltid och 

bistod med råd och goda idéer i smått som i stort. 

Per-Åkes främsta intresse har alltid varit familjen, Inger och döttrarna Kerstin 

och Agneta med familjer. Hans övriga stora intressen var MAT: som gourmet 

och utmärkt kock, VIN: med många resor till Frankrike, hans älskade Slänsmåla 

och inte minst musik, mycket klassiskt och trad-jazz med många besök bland 

annat på jazzfestivalen i Hällevik. 

Våra tankar går till hans familj. 

Mats och Gert-Ove 
Folkdansens Vänner, Malmö 

 



 

Nytt år, ny start = Malmö Folkdansare ♥ 
 
Igår var det snöstorm i Malmö och idag var det tillbaka till typiskt skånskt regn-blåst vinterväder. Det 
är tur att något är som det ska vara, det vill säga dansen. När du läser detta har vi kört igång med 
samtliga danslag vilket innebär: 
 
Knattelaget (4-6 år) dansar på måndagar kl 18.00-19.00 under ledning av Camilla  
Lindvall, Monica Nimgård och Moa Nimgård. 
 
Barnlaget (7-11 år) dansar på måndagar kl 18.00-19.00 under ledning av Ann-Katrin 
Norin och Alexandra Bajorics-Magnusson. 
 
Ungdomslaget (12-16 år) dansar på torsdagar kl 18.00-20.00 under ledning av Katarina 
Persson och Nathali Willman.  
 
Måndagsgruppen (från 17 år) dansar på måndagar kl 19.15-21.15 under ledning av 
Lotta Andersson och Rolf Pålsson. 
 
Herrskapsdansarna dansar udda tisdagar kl 19.30-21.30 under ledning av Maria 
Cedergren. 
 
Vuxenlaget (från 17 år) dansar på torsdagar kl 19.00-21.15 under ledning av Marianne 
Halling och Madeleine Nydahl. 
 
I kalendern, som ni hittar sist i tidningen, finns  alla aktiviteter som jag just nu vet är på gång. Vissa 
vet jag med säkerhet, andra är preliminära och allt kan komma att ändras. Så ta alltid en titt i 
kalendern här i tidningen eller på vår hemsida www.folkdans.nu för att dubbelkolla så du är rätt 
uppdaterad. Vår hemsida har nytt utseende nu. 
 
Det som ligger närmast i tiden är kursen ”Dansesjov i Taastrup” lördag den 15 januari. Vi är en stor 
grupp från Malmö Folkdansare som ska åka till kursen i Danmark. Sen har vi ölprovningen fredagen 
den 3 februari som jag hoppas ni anmält er till. Båda tror jag blir roliga att delta i. Hoppas att någon 
deltagare skriver så att vi kan få läsa om detta i kommande nummer av tidningen. 
 

         
 
Sedan senaste numret har vi haft julfest där drygt 100 besökande, stora som små – gamla som unga 
kom till 26:an för vackert luciatåg med Tilde Grizell som årets lucia, roliga danslekar runt granen 
under ledning av Annika Otterhag samt spelmännen Jesper Brunholm och Ebba Nydahl, fartfyllda och 
avancerade uppvisningar av knatte-, barn- samt ungdomslag och slutligen en tempohöjande 
avslutning med tomtar på besök och godispåse till alla barn. Det kunde inte bli en bättre avslutning 
på terminen!  
 

http://www.folkdans.nu/


 

Men terminen var inte slut förrän veckan efter julfesten, då vi avslutade med lite extra. Våra barn 
och ungdomar firade början på julledigheten med god fika medans vuxenlaget hade glöggfest med 
besök av Trehäradsbygdens Folkdansgille och Linderöds Folkdanslag. 
 

  
 
Det går alltid bra att kontakta mig via mail eller telefon om du har frågor eller vill anmäla dig till 
någon av våra aktiviteter om du inte har möjlighet att ta dig till 26:an för att skriva upp dig på  
anmälningslistorna. 
 
Jag hoppas få se många av er på våra träningar eller vid våra aktiviteter under vårterminen. 
 
Vid pennan, 
 
Madeleine Nydahl 
”Verksamhetsnedtecknare” 
0708-630048 
aktivitet@folkdans.nu  
 
 
 

MEDLEM 

 

 

Medlemsavgifter 2017. 

OBS sista betalningsdag för medlemsavgiften är den 31 januari 2017. 
 

Gert-Ove 

Medlemsregister, FV 

Telefon: 040-54 52 42 

E-post: medlem@folkdans.nu 
 

mailto:aktivitet@folkdans.nu
mailto:medlem@folkdans.nu
mailto:medlem@folkdans.nu


 

 
 
 
 
 

Kallelse till 3 gånger årsmöte 

 
Lördagen den 4 mars är det inte mindre än 3 årsmöten i 26:an. Folkdansens Vänner, Malmö startar 
dagen klockan 11.00 med att ha sitt årsmöte. Klockan 12.00 är det dags för Sällskapet 
Gammeldansens Vänner att börja sitt årsmöte och klockan 13.00 bjuder vi på en enkel lunch innan 
det är dags för årsmötet i Malmö Folkdansare.  Dagordningar och andra handlingar kommer att 
skickas ut till samtliga medlemma via mail eller brev om ni inte har anmält någon mailadress. 
Varmt välkomna till årsmötena! 
Styrelserna i Folkdansens Vänner, Malmö, Sällskapet Gammeldansens Vänner och Malmö 
Folkdansare 
 
 
 
 
 
 



 

Hur får vi 26:an att bli Malmö Folkdansares? 

 
Nu när vi har bildat Malmö Folkdansare är det dags att göra lite förändringar i 26:an. Vi behöver 
blanda upp FV:s och SGV:s tavlor, tallrikar och prylar. När vi väl har plockat ner allt som finns på 
väggarna idag bör vi måla om innan vi pyntar väggarna igen. Vi kanske behöver möblera om? Vi 
kanske behöver investera i några nya möbler? Kom med lite förslag på hur ni vill ha det. Kan vi vara 
ett gäng som målar väggarna en lördag? Ska vi bilda en grupp som inreder 26:an så att vi alla känner 
oss hemma. Kom med förslag till lokalsektionen på dels vad ni anser att vi ska göra och dels om ni 
känner att ni vill ingå i en grupp som arbetar med detta. Det finns en lista i 26:an där ni kan skriva era 
förslag eller så maila ni till lokal@folkdans.nu.  
För FV:s lokalsektion 
Karin  
 
 

Julgranshuggning 10 och 11 december 2016. 

Det var traditionsenlig huggning av julgran en helg i december i Kärrstorp! Allt gick som smort, 

kunderna helnöjda med granarna och korv med bröd, kaffe, glögg osv smakade alldeles utmärkt. 

Även vädret var på vår sida. Lite vind, men inte en snöflinga och det var ju inte så konstigt med tanke 

på att det var nästan 10 grader varmt båda dagarna! Ett litet bildcollage för att minnas hur det har 

sett ut under årens lopp. TACK till alla som hjälpte till! 

/Mats 

                                  
 
 

mailto:lokal@folkdans.nu


 

 
 

Det var en fröjd att promenera in i kyrkan! 
När väckarklockan ringer tidigt på juldagsmorgonen, det är mörkt ute och  

sängen är härligt varm lockar kanske inte tanken att ta på sig sin dräkt….  
I år var det Oxie kyrka som hade turen att få besök av drygt ett 40-tal Malmö Folkdansare. Vi 

samlades en bit från kyrkan redan strax efter kl. 6. När alla var på plats och vi hade fått fyr på våra 

facklor började vi vårt pampiga tåg upp mot kyrkan. Väl på plats hälsade vi kyrkobesökarna en riktigt 

god morgon innan de gick in i kyrkan. I år förstärktes vårt besök  inne i kyrkan med härlig folkmusik 

av Joakim och Johanna från gruppen DuoZ. Mysigt och vackert! Strax innan kyrkklockorna slog kl. 7 

vandrade in i kyrkan. Javisst uppskattade vi nog alla den värme vi möttes av.  

I samlad trupp åkte vi sedan hem till casa Lindvall. Där bjöds det på en fantastisk frukost. Ett stort, 
stort TACK till Camilla och Co! 

Vid pennan, 
Eva-Lena 
 
 
 
 
 
 
 

TACK för alla bidrag! 

SGVaren och FV-Nytt går i graven i och med detta nummer. 

Efter årsmötet går vi in i en ny skepnad. I november utlyste vi 

en namntävling till vår medlemstidning i Malmö Folkdansare. 

Mediagruppen fick in ganska många förslag och vi valde ut två 

av dessa. Det var inte lätt! Styrelserna från  både FV och SGV 

fick den avgörande rösten och förslaget som vann blev 

”Snurrebocken”. Ett särskilt stort tack till Madeleine Nydahl som lämnade in flest bidrag. Det 

var många… Tyvärr räckte det inte denna gång Madeleine.  Snurrebocken lämnades in av 

Eva-Lena Jönsson och som pris för detta bidrag får hon ett gratis medlemskap i Malmö 

Folkdansare under 2017. Ja, alla medlemmar i SGV och FV får ju medlemskap i Malmö 

Folkdansare på köpet i år. Men det är ju tanken som  räknas! 
/Mediagruppen 
 
 
 



 

 
Du har väl reserverat lördagen 18 mars för ett besök i Helsingborg? Klockan 10 kör det igång 

på Dunkers med seminarier och workshops. Kolla hemsidan för galan så får du alla tider och 

ämnen. Förutom detta så kan du gå på ett flertal olika konserter under torsdag och fredag med 

grupper från hela Norden, Nordiskt Showcase. Skånska barn och ungdomar kommer att dansa 

i foajén på lördagen bl.a. våra barn från Malmö Folkdansare. Biljetter till galan på kvällen 

köper man via konserthuset. 
Galans hemsida:  www.folkgalan.se  
/ Marianne 
 
 
 
 

TURKU/ÅBO  Europeaden 2017 

 
Det finns platser kvar på hotellet och på båten men sista dag för 
anmälan är 20 januari. Hittills är 24 anmälda. Priset för 
europeadavgift + hotell + färja är bara 2400 kr. vi har fått jättebra 
pris på hotell och färja. Det som tillkommer är tågresa eller bil till 
Stockholm. SJ har mycket bra pris 90 dagar innan avresa (195 kr). 
Här är lite extra aktiviteter utöver alla vanliga uppvisningar, 
parader etc. 
Welcome evening – “The River” dance performance on 
Wednesday at 20:00 at the Europeade Village. Almost 300 
dancers, singers and musicians tell you a story of two girls in 

Turku. During the show you learn to know about Finnish traditions from 17th Century to these days. 
Church boat rowing on a big boat for 16 persons on the river Aura. One trip takes 30 minutes. Free of 
charge, pre-booking needed.  
Tango workshop and dance session at Uittamo open air dance pavilion, http://uittamo.fi/ Duration 3 
hours. Free of charge, pre-booking needed.  
Finish Sauna evening with dinner at Herrankukkaro fisherman’s homestead, 
http://herrankukkaro.fi/en, 40 minutes away from the city. Duration 2,5 hours/person. Cost 38 
€/person includes sauna and bathing in the world’s largest smoke sauna and outdoor heated baths, 
dinner and special Finnish program 
/Marianne 
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             Vi gratulerar! 
 
   

  
 
 
    2/02  Anna Månsson   65 år 
 
  11/02  Måns Nimgård   10 år 
 
  17/02  Ronny Månsson   65 år 
    
  20/03  Birgitta Nilsson   75 år 
 
  24/03  Gull-Britt Davidsson  70  år 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 2017 
 
Danslagen: 
 
Måndagar  kl. 1800-1900  Knattelaget       
Måndagar  kl. 1800-1900  Barn/Mellan-laget    
Måndagar  kl. 1915-2115  Måndagsgruppen    
Tisdagar  kl. 1930-2130  Herrskapsdansarna (udda veckor)    
Torsdagar kl. 1800-2000  Ungdomslaget     
Torsdagar kl. 1900-2115  Vuxenlaget      
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Februari 
3 Ölprovning i 26:an 
7 SGV Styrelsemöte 
 
Mars 
4 Årsmöte SGV, FV & Malmö Folkdansare 
17-18 Folk- och världsmusikgala i Helsingborg 
28 FV Konstituerande styrelsemöte samt PRESSTOPP 
 
April 
13 Äggafest med besök på Vuxenlaget 
 
Maj 
23 Terminsavslutning Herrskapsdansarna 
24-28 Preliminärt besök från Irland för Barn- & Ungdomssektionen 
 
Juni 
5 Terminsavslutning Knattelaget, Barnlaget samt Måndagsgruppen 
6 Uppvisningar runt om i Malmö 
8 Terminsavslutning Ungdomslaget och Vuxenlaget 
15 Extraträning inför midsommar 
23 Midsommarfirande i Oxie, Skrylle och Folkets Park 
24 Midsommarfirande på Ängavallen 
 
Juli 
2 Uppvisning vid Bröddarps Mölla 
26-30 Europeaden i Åbo, Finland 
 
Augusti 
19 Folkdansringen Skåne anordnar ”Folkmusik och dans i Skåne” i Eslöv 
21 Terminsstart Knattelaget och Barnlaget samt Måndagsgruppen 
24 Terminsstart Ungdomslaget och Vuxenlaget 
29 Terminsstart Herrskapsdansarna 
 
September 
 
Oktober 
Vecka 44 Preliminär resa till Irland för Barn- & Ungdomssektionen 
 
November 
 
December 
3 Julfest i 26:an 
4 Terminsavslutning Knattelaget och Barnlaget samt Måndagsgruppen 
5 Terminsavslutning Herrskapsdansarna 
7 Terminsavslutning Ungdomslaget och Vuxenlaget med glöggfest och besök 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Lokal och föreningsadress: 

Sallerupsvägen 26, 212 18 Malmö 

Telefon till träningslokal: 

040 18 34 11 

 

Folkdansens Vänner, Malmö                   Sällskapet Gammeldansens Vänner 

      

Mail: info@folkdans.nu                             Mail: sgv@live.se                  

www.folkdans.nu                         www.sgvm.se                                                                                                                                               
070 8527570 (Camilla Lindvall FV)        073 1502483 (Lars Kayser SGV) 

FV:s bankgiro:                                        SGV:s plusgiro: 43 54 36-1                                                                                         

201-0247                                Bankgirokonto:872-0377                                    

5597-3143 (Endast medlemsavgifter)                 
 

Ansvarig utgivare av FV-Nytt:         Ansvarig utgivare av SGVaren:                     

Mats Hansinger                              Lars Kayser 

ordf@folkdans.nu                              lars.kayser@telia.com  
   

Redaktionen FV-Nytt och SGVaren: 

Kerstin Rur, Royne Larsson och Eva-Lena Jönsson 
 

Redaktionsadress: 

Royne Larsson                                                                                                                                                                  

tel. 040 463001 

fv-nytt@folkdans.nu 
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