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FV´s ordförande har ordet. 
 
Sommaren var lång med en underbar sensommar i september. Hösten har börjat färga om naturen 
och mörkret kommer snabbare på kvällarna. Det är dags att byta garderob!  
Mötena avlöser varandra i oktober med styrelsemöte, interimsstyrelsemöte, halvårsmöte och 
gemensamma möten med SGV. Sakta men säkert kommer vi närmare ett samgående och jag hoppas 
på ett intresse från samtliga medlemmar. För er som inte var med 1938! Det var då några 
medlemmar bröt sig ur SGV och startade FV. Nu är det alltså snart dags att bli en förening igen!  
Jag ser detta som en nystart för de av oss som inte varit i 26:an så ofta och en fortsättning med fler 
medlemmar på plats på träningarna. Tag chansen och få lite motion på höstkanten och var med och 
påverka i den nya föreningen.  

 
Kom till 26:an och var med, kolla anslagstavlan och anmäl dig till aktiviteterna! 

 
/Mats 
 

 

 

 

 

SGV´s ordförande har ordet. 
 
Temperaturen sjunker, men det gäller bara utomhus. Inom våra föreningar stiger den däremot 
genom att många är närvarande på våra danskvällar. Samma sak gäller arbetet mot den nya 
gemensamma föreningen, Malmö Folkdansare. Interimstyrelsen har startat upp och den kommer 
förhoppningsvis att bli vald för fortsatt arbete på det konstituerande årsmötet den 13 oktober. Med 
tanke på det goda samarbete vi har haft med dans, fester och andra arrangemang känns det bara 
naturligt att vi även organisatoriskt blir ett. När det gäller vuxendansen på torsdagar så känns det 
som om 1+1 har blivit 3, dvs. vi har blivit många aktiva dansare. För styrelse och övriga funktionärer 
hoppas jag att det som i näringslivet kallas för synergieffekter vid hopslagningar skall innebära 
mindre dubbelarbete. Däremot behöver ingen bli arbetslös utan att de som idag är hårt belastade 
kan istället få det lite lugnare. Givetvis är alla välkomna in i detta arbete så att alla medlemmar i 
Malmö Folkdansare kan njuta och inte känna någon stress på grund av för många arbetsuppgifter. 
Missa inte det unika tillfället att vara med på det konstituerande årsmötet för Malmö Folkdansare! 

/Lars 
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Mörkret faller  och löven ändrar färg 

 
Sitter inne denna fina lördag för att få ihop ett par rader till er alla. Höstens alla tecken har visat sin 
framsida denna vecka med löv som skiftar i färg och väder som skiftar från regn, till blåst och 
slutligen tittar också solen fram. 
Lika intensivt är det på verksamhetssidan inom våra föreningar. Våra grupper dansar på och vi ser 
nya medlemmar i de flesta av grupperna, som vi hoppas väljer att stanna kvar hos oss. Samtidigt 
arbetar våra styrelser och olika arbetsgrupper med att se till att allt flyter på för oss medlemmar. 

 
Efter senaste numret av tidningen har det inte hänt så mycket mer än att vi fortsätter träna  och haft 
olika möten för planering av verksamhet och uppvisningsdanser inför sommaren 2017. Dessutom har 
vi träffat en kinesisk grupp från Beijing men det kan ni läsa mer om på annan plats i tidningen. 

 
Verksamhetsmässigt innebär oktober månad att vi både har tittekvällar och höstfest att se fram emot 
samt att några av oss besöker Klingende Windroses 50-års jubileum. Kolla datum i kalendern längst 
bak.  

 
Första tittekvällen, med knattarna, är redan nu på måndag den 10 oktober men den hinner passera 
innan ni läser detta. Jag hoppas ni alla tar chansen att gå och se vad våra knattar, barn och ungdomar 
gör på sina träningar. Alla är välkomna! 

 
Höstfesten ser jag själv fram emot och jag hoppas många av er väljer att komma så vi får umgås 
under trevliga former och dansa till levande musik. Jag hoppas  att detta med vår- och höstfest blir 
något som vi kan ha som stående arrangemang i våra kalendrar framöver också. 

 
50-års jubileum hos Klingenede Windrose i Tyskland är nu i helgen och ni har kanske redan sett bilder 
på Facebook från de som är med där. Vi har åtta representanter som åkt ner för FVs räkning så jag 
hoppas vi får läsa lite om detta i nästa nummer. 

 
Tyvärr är det en del aktiviteter som också blivit inställda – BU träffen i Linderöd blir inte av pga för få 
deltagare, men vi hoppas på att de försöker igen och istället ser barn och ungdomar fram emot läger 
i Göteborg i november.  
Ni har kanske också märkt att ljusstöpningen inte blir av. Tyvärr har det blivit fel med datumen hos 
arrangören som gör att vi för första gången på väldigt många år inte kommer att åka på denna 
aktivitet. Vi hoppas att ni har ljus kvar som kan lysa upp i höstmörkret! 

 
Julfesten är en annan aktivitet som inte ligger inom närmsta tiden men är närmare än ni tror. 
Inbjudan till julfesten finns på annan plats i tidningen. Som vanligt behöver vi all hjälp vi kan få till 
årets höjdpunkt, så vi hoppas ni anmäler er på lappen i 26:an eller mailar till aktivitet@folkdans.nu . 

 
Håll ögonen öppna när tidningen kommer ut eller vid de extra utskick* vi gör där emellan för vad som 
är på gång. På www.folkdans.nu hittar ni också kalender samt vad som är närmast aktuellt. Om ni har 
frågor eller saknar något så går det bra att kontakta mig. 

 
Ha en underbar höst! 

 
Madeleine Nydahl 
FV Aktivitetssektion & Verksamhetsgruppen 
aktivitet@folkdans.nu  
*Mail från oss kan hamna i er skräpkorg i mailprogrammet så ha som vana att kolla denna så ni inte 
missar något. 

mailto:aktivitet@folkdans.nu
http://www.folkdans.nu/
mailto:aktivitet@folkdans.nu
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Söndagen den 4 december kl. 14.30-17.30 är det 
dags för föreningens årliga julfest. Vi hälsar alla 
knattar, barn, ungdomar, vuxna, föräldrar, syskon, 
mor- och farföräldrar välkomna. 
 
Vi får besök av Lucia, dansar kring granen och till 
alla snälla barn kommer tomten. 
 
För 30 kr per person serveras det kakor, saft, kaffe 
och naturligtvis godispåse till alla barnen. 
 
Det kommer att finnas lotteriförsäljning med 
många fina vinster. 
 
Senast den 21 november skall du betala och 
anmäla dig till din ledare, vuxenlaget kan anmäla 
sig på listan i 26:an eller ringa till Camilla Lindvall, 
0708-527570. 
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Bänken finns i Forsakar och är fotograferad av Marie Åström 

 

Plats reserverad för din folkdräkt? 

Hur var det nu med dräkten när du hängde in den efter sommarsäsongen? Något som behöver 
kompletteras eller repareras? Eller det är kanske redan gjort så du platsar på bänken till nästa år. 

Har själv varit i Norge och då besökt Husfliden (Hemslöjden) i jakt på skor till dräkten, det fanns  
fyra (!) modeller att välja på i Bergens Husflid men tyvärr ingen som passade. Däremot blev jag 
imponerad av deras utbud av dräktmaterial, hyllvis med tyger, färdigpackade materialsatser till 
dräkter i olika storlekar, färdigsydda dräktplagg, färdigbroderade bröstlappar mm mm. En fröjd att 
titta på. 

 

Bilder från Husfliden  
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Denna bild kommer från en affär som endast 
hade Vestlandsdräkten. 

 

Vid pennan/Birgitta Jönsson 

 
 

Studiebesök hos Borgquistska hattmuséet i Trelleborg 

 
Lördagen den 1 oktober körde 15 förväntansfulla FV:are och SGV:are till Trelleborg  för att besöka 
Borgquistska hattmuséet, som 2014 hade blivit utnämnt till Årets Arbetslivsmuseum. 
Vi blev guidade av kunniga medlemmar i Föreningen Gamla Trelleborg, bland annat av 
barnbarnsbarnet till grundaren av företaget, Per Borgquist. Hon berättade fina minnen från sin 
barndom, bl a som hjälpreda i företaget. 1866 köpte hennes farfarsfar fastigheten Algatan 35. Där 
drevs både skrädderi och mösstillverkning och senare även arbete med päls. Per kunde då även kalla 
sig för buntmakare, som är beteckningen på de som arbetar med viltskinn. 
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Pers son Axel Julius tog över företaget 1901. Pälsfodrade långrockar för herrar och senare 
pälsbrämade kappor, muffar och pälshattar för damer tillverkades i sådan omfattning att det blev till 
verkstad, med flera sömmerskor anställda. Axel Julius fick även kontakt med kända utländska 
tillverkare av herrhattar, t ex Borsalino från Italien och Christy från England. Istället för att tillverka 
hattar i Trelleborg köpte man in från utlandet. 
1925 inträdde Axel Julius barn Julia och Malte i företaget. Malte, som var far till vår guide, utbildade 
sig till körsnär. Eftersom intresset i samhället för dampälsar hade ökat och tack vare Maltes goda 
utbildning, skulle pälsar för lång tid framöver bli stor artikel för Borgquists. 
                
Vi fick uppleva verkstaden som den hade lämnats 30 december 1978 efter 112 år. Vid spikbordet 
berättade guiden intressant om hur olika skinnsorter skars till och behandlades innan det sedan 
spikades upp tillsammans med mönster, för att så småningom efter många timmars idogt arbete, bli 
till en färdig päls. Det fanns en speciell pälssymaskin, som kunde sy moderna tiders overlock-sömnad. 
Sammanfogningen av pälsbitarna blev så fint gjorda att det absolut inte gick att se skarvarna från 
rätsidan. 
 
 

 
 

 
Vid hattbordet och hyllor runt ikring fanns hattstockar i många olika storlekar, som användes för att 
forma hattar. Både med hjälp av ånga i speciell maskin och andra verktyg formade man 
huvudbonaden efter kundens mått. 
På ett bord fanns en stor utställning av uniformsmössor och olika skolmössor och lustiga 
mössor/hattar som bars inför studentexamen samt studentmössor (lundamodellen). Många 
skolungdomar från Trelleborg har under årens lopp fått utprovat skolmössor här. Det blev säkert 
nostalgitripp även för många av oss i sällskapet! 

 
Efter detta intressanta studiebesök med kunniga guider styrde vi kosan till vattentornets café där vi 
välförtjänt fikade/lunchade. Tack Birgitta Jönsson för initiativet till denna trevliga förmiddag. 

 
Vid pennan 
Kerstin Rur 
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Möte med en kinesisk dansgrupp från Beijing. 
 
Vid det kinesiska Full Moon Partyt på Casino Cosmopol den 17 september uppträdde bland annat en 
kinesisk dansgrupp från Beijing, som vunnit en talangtävling inom den kinesiska televisionen. 
Månfesten arrangeras årligen, liksom det kinesiska nyåret, i ett samarbete mellan Casino Cosmopol 
och Henry Lee som ordförande för Svensk Kinesiska Handelskammaren (SCCC, Swedish Chinese 
Chamber of Commerce). 

 

                  

 
Showen föregicks av en kinesisk buffé, i pausen serverades det kinesiskt te med olika sorters 
månkakor. 
Månkakor består av en deg som kavlas ut och lägges i en form med mönster, oftast med kinesiska 
tecken för lycka eller långt liv. Dom fylls med en pasta gjord på gröna eller röda bönor, en del med 
nötter eller frukt. I mitten ligger i vissa en hel äggula från ett saltat ankägg, vilken symboliserar 
månen. Månkakornas form och innehåll varierar beroende på vilken provins dom kommer ifrån. 
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Midhöstfestivalen som den också kallas är den näst största årliga högtiden i Kina (nyårsfesten är 
störst), den firas den 15:e i tionde månaden enligt den kinesiska almanackan, vid denna tid, då 
månen är som störst på hela året. Enligt traditionen är det viktigt med denna fest att vara 
tillsammans och ha trevligt eftersom det lägger grund till gott samarbete under resten av året. 
Gruppen från Beijing framförde folkdanser från olika provinser, det fanns inget från Beijing då det av 
tradition inte dansades där. 

 
Den kinesiska dansgruppen hade före dom lämnat Kina framfört önskemål om att komma i kontakt 
med någon grupp som dansar svenska traditionella danser eller folkdanser, samt att även lära sig 
någon eller några av danserna. 

 
Vi var några dansare från både SGV och FV som besökte Cosmopol för att vara med vid  själva 
firandet. 
Dagen efter träffades vi i Lindängenskolans gymnastiksal, där den svensk- kinesiska dansgruppen 
Jasmine tränar. Vi visade varandra några svenska och kinesiska folkdanser var för sig och 
tillsammans. Även Henry Lee var närvarande och gav förslag på framtida utbyte mellan oss och den 
kinesiska dansgruppen, med inbjudan till Beijing med diverse arrangemang där av den kinesiska 
gruppen. 
 
För skrivandet står Bertil Johannesson. 

 

 

   

 

                                                                                                                   
Juleklirr i föreningskassan! 

BingoLottos Julkalender har med åren blivit en del av mångas jultradition. Många miljonvinster och 
mycket annat finns det chans att vinna! Kalendern kostar 100: - och finns i 26:an. Jag hoppas alla kan 
hjälpas åt att sälja bland vänner, bekanta och arbetskollegor.   

/Agneta 
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MEDLEM 

  

 

Medlemsmatrikel 2016 för Folkdansens Vänner 

Ändringar: 

Kom ihåg att meddela dina eventuella ändringar till Gert-Ove. Ändringar i medlemsmatrikeln skickas 
ut per e-post eller med papperskopia till de som inte lämnat e-postadress. 

Medlemsavgifter 2017. 

Information om nästa års medlemsavgifter tas på medlemsmötet 13 oktober 2016 och bifogas i nästa 
nummer av FV-Nytt eller skickas separat via e-post. 

 
Gert-Ove 
Medlemsregister 
Telefon: 040-54 52 4 
E-post: medlem@folkdans.nu 

 

 

 

Julgranshuggning 

Glöm inte!!!! Julgranshuggning 10 och 11 december. 

Korvar ska grillas, granar ska nätas, vi ska servera kaffe, glögg och pepparkakor plus en hel del annat!  

Anmälningslistor finns på anslagstavlan i 26:an. 

/Mats 

 

 

 

Boka lördagen den 18 mars 2017! 

Folk och världsmusikgalan går av stapeln i Helsingborg. Det blir många intressanta seminarier och 
workshops på lördagen på Dunkers kuturhus. Galan som sänds i P2 blir kl 19 på konserthuset. 
Seminarier och workshops är fria men till galan krävs biljett. Exakt vilka seminarier det blir är inte 
klart än utan jag återkommer. 

Marianne Halling 

 

 

mailto:medlem@folkdans.nu
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Häng med till Europeaden i Åbo 

26-30 juli äger nästa års Europead rum i Åbo. En härlig upplevelse i dans, musik, färg, glädje och 
naturligtvis träffa vänner. Det verkar som om många svenska lag är intresserade bl.a. har jag fått 
samtal från Åsele, Medelpad, Stockholm, Västmanland, Bohuslän och Avesta förutom de skånska 
grupper som tänker åka. 

Jag har bokat 10 st 4-bäddshytter på Viking Line med utresa tisdag 25 juli kl 20.00 och hemresa 
söndag kl.20.55. Priset för 4 personer är 2620 kr tor, dvs 655 kr per person. Vill man vara färre i 
hytten så är det ok men till samma pris. Det kan bli en rolig båtresa med många folkdansare. 

Jag har även bokat hotell i centrum, nära Forum och där allt kommer att försiggå. Hotellet heter 
Cumulus och där har vi 20 dubbelrum. Priset för nästa sommar är inte klart än. Årets pris var 80€ per 
rum och natt.  

Europeadkostnaden är 120€ för mat och logi på skola. Vill man bo lite bekvämare så får man betala 
hotellkostnaden utöver europeadkostnaden. 

Pris ca: Europeadkostnad 1200 kr+ hytt 655 kr + hotell 1700 kr = 3555 kr 

Hur kommer vi till Stockholm? Inte bestämt än men tåg kostar från 195 kr enkel och bokas 3 
månader innan. 

Vi har alltså 40 platser och vill gärna veta vilka som är intresserade av att åka med Malmö 
Folkdansare till Åbo. Jag sätter upp en lista i 26:an. Du kan även maila till mig. 

Marianne.halling@folkdansringen.se 

 
See you in Turku! 

 

 

 

                  Vi gratulerar! 

18/11  Emily Rur Lindström  10 år 

 

 

 

mailto:Marianne.halling@folkdansringen.se
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Kalender 2016 

 
Danslagen: 

 
Måndagar  kl. 1800-1900   Knattelaget  160822-161205 
Måndagar  kl. 1800-1900   Barn/Mellan-laget 160822-161205 
Måndagar  kl. 1915-2115   Måndagsgrupp 160829-161205 
Tisdagar  kl. 1930-2130   Herrskapsdansarna 160813-161206 
Torsdagar kl. 1800-2000   Ungdomslaget 160825-161208 
Torsdagar kl. 1900-2115   Vuxenlaget  160825-161208 
 
 
 

 
Oktober 
13 Halvårsmöte FV & SGV följt av konstituerande årsmöte för bildande av ny förening 
17 Tittekväll för barnlaget 
20 Tittekväll för ungdomslaget 
22 Höstfest i 26:an 

 
November 
7 Interimsstyrelsemöte ny förening 
11-13 BUS läger i Göteborg 
15 FV & SGV Styrelsemöte samt PRESSTOPP 

 
December 
4 Julfest 
5 Terminsavslutning knatte- och barnlag samt måndagsgruppen 
6 Terminsavslutning herrskapsdansarna 
7 Interimsstyrelsemöte ny förening 
8 Terminsavslutning ungdoms- och vuxenlaget 
10-11 Julgranshuggning 

 
2017 
170110 FV & SGV Styrelsemöte samt PRESSTOPP 
170114             Kurs Danssjov i Taastrup, Danmark  
170207 SGV Styrelsemöte 
170304 Årsmöte FV & SGV & ny förening 
170328 FV Konstituerande styrelsemöte samt PRESSTOPP 
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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 

 

http://www.folkdans.nu/
mailto:sgv@live.se
http://www.folkdans.nu/
file:///D:/Documents/FV/FVnytt/2016/D/Royne/Documents/FV/FVnytt/2016/FV-Nytt-nr2-2016/www.sgvm.se
http://www.folkdans.nu/
file:///D:/Documents/FV/FVnytt/2016/D/Royne/Documents/FV/FVnytt/2016/FV-Nytt-nr2-2016/lars.kayser@telia.com
mailto:fv-nytt@folkdans.nu

