
1 
 

        FV-NYTT 

 

       SGVaren 

  

Årgång 58                                                               nr 6. 2016 

 
 

                        



2 
 

FV´s ordförande har ordet 

 

Nu är vintern här. Det har redan snöat, i början av november! HUH! 

Andra helgen i oktober gratulerade en FV-grupp på 8 personer Klingende Windrose på deras 50-

årsjubileum. Det var en mini-Olpevecka med massor av gamla vänner från Tyskland, Irland, Holland, 

Danmark och Ungern och avslutet på söndagen var för alla en önskan om ett återseende, inom en 

inte alltför avlägsen framtid.  

                     

Oktober var dessutom en hektisk mötesmånad. Det var mycket som skulle diskuteras och förberedas 

inför bildandet av den nya föreningen! Nu är det stora steget taget, Malmö Folkdansare har bildats. 

Dock finns det många saker kvar att göra, men jag är säker på att interimsstyrelsen kommer att lösa 

upp alla knutar innan det är årsmöte i början av mars. Spännande framtid följer, med nya 

utmaningar. 

Julen närmar sig med stormsteg. Det betyder avslutning av ett aktivt dansår med julfest, 

granhuggning och julotta! Det gläder mig mycket att listorna för huggningen är fulltecknade, stort 

TACK! Som alltid är det mycket lättare att genomföra en aktivitet när intresset är stort och våra 

kunder kommer återigen att kunna glädjas med sina kunder och medarbetare och få en mycket god 

service i skogen. 

Tag chansen och få lite motion! Kom till 26:an och var med, kolla anslagstavlan och anmäl dig till 

aktiviteterna! 

/Mats 
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SGV´s ordförande har ordet 

I år känns det som om danshösten har gått extra fort, detta är sista tidningen för året. Kanske beror 

hastigheten på det intensiva arbetet med att starta Malmö Folkdansare, vilket inte är över bara för 

att det konstituerande årsmötet hölls den 13 oktober. Den valda styrelsen och de stödjande 

arbetsgrupperna har mycket arbete kvar innan den nya föreningens organisation och arbetsordning 

har fastställts. Nu ser jag fram emot en spännande vår då all verksamhet kommer att drivas under 

namnet Malmö Folkdansare. 

Ett bra sätt att få lite julstämning är att komma på glöggfesten den 8 december i 26:an. Jag hoppas 

att vi ses där! 

Lars 

 

 

 

Tack för förtroendet att få leda Malmö 

Folkdansare fram till årsmötet i mars. 

Jag som tackar heter Birgitta Jönsson och här kommer först några rader om 

min folkdansbakgrund. 

Året var 1961 då jag lockades med till dansen av kamrater för att prova på 

folkdans. En kväll räckte för att jag skulle känna att detta var, och 

fortfarande är, den rätta fritidssysselsättningen för mig. Jag dansade aktivt i 

25 år, var med på resor, tog emot gäster, engagerade mig i dräkt och slöjd m.m. Familjesituationen 

ändrades och dansskorna lades på hyllan men 2007 blev jag åter en dansande medlem och sedan har 

det rullat på med resor, gäster, styrelseuppdrag m.m. trots att jag tänkt mig att endast dansa på 

torsdagskvällarna. 

Vad gör Malmö Folkdansares styrelse nu? 

Vi arbetar med formalia såsom ansökningar – registreringar – arbetsordning för styrelsen etcetera.   

Men vi har också diskuterat hemsidan, idéer kring logga, underlag till valberedningen, riktlinjer för 

resebidrag – ersättningar – uppvaktningar m.m. Allt för att skapa en struktur och kultur för Malmö 

Folkdansare utifrån de olika erfarenheter vi har från våra respektive föreningar. 

Jag ser fram emot ett spännande 2017 med uppvisningar, resor, fester, studiebesök och inte att 

förglömma härliga träningskvällar i Malmö Folkdansares regi. 

 

Vi ses! 

Birgitta  
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Ying och yang hälsar på. 
 

Ena dagen ljus andra dagen mörk, ena dagen snö nästa dag regn och tredje dagen sol – man säger att 

livet ska bestå av både ying och yang och just nu känns det som att vädermässigt uppfylls detta. När 

det gäller dansen så känns det som vi befinner oss på den ljusa sidan med dans, dans, dans och åter 

dans.  

 

Sen senast vi ”lästes” vid så har det hänt en del: 

 

Vi har haft tittekvällar i knatte-, barn- och ungdomslagen som var besökta av nära och kära som fick 

möjlighet att se hur det går till när våra yngre medlemmar tränar och även prova på att ta sig en 

svängom. Just nu vet jag att aktiviteten är stor i dessa lag då man nu tränar inför årets begivenhet dvs 

JULFESTEN. De kommer bjuda på både luciatåg och uppvisning så missa inte detta. 

 

Höstfesten har också gått av stapeln och det kan ni läsa mer om på annan plats i tidningen. 

Personligen kan jag säga att det var en trevlig kväll med god mat, roligt samkväm och massor av dans. 

Det är alltid kul att se att det inte bara är ”gamla” gardet som kommer utan även att våra yngre vill 

följa med också. 

 

På hösten brukar det inte vara mycket uppvisningar men för andra året i rad blev vi inbjudna till 

företaget JayWay för att delta i en företagsaktivitet hos dem tisdagen den 8 november. Vi var åtta 

dansare från ungdoms- och vuxenlaget som tillsammans med spelman Jonas Nilsson tog oss dit för 

en kort uppvisning följt av dans med publiken. Det är en rolig uppvisning men speciellt kul är det att 

dansa med publiken som i år stod i kö för att få dansa. 

     
 

Förra helgen den 11-13 november åkte 14 barn och ungdomar med två ledare till BUS-läger i 

Göteborg. Även detta berättar andra om på annan plats i tidningen, men jag kan säga att jag hade en 
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nöjd om än trött dotter som kom hem på söndagen efter en helg med nya och gamla bekanta samt 

dans i stora lass. 

Den senaste veckan har vi haft gästinstruktörer både i måndagsgruppen och på vuxenlaget. Volker 

Albrecht har besökt måndagsgruppen och lärt ut utländska danser medan Thomas Pilkrona varit hos 

vuxenlaget och lärt ut österrikiska danser. Det senare upprepas på torsdag 24/11 då Thomas kör del 

2 i österrikiska danser hos vuxenlaget. Det är kul att bryta av det vardagliga i dansen men lite nytt 

och annorlunda. 

 

Då är vi inne på kommande aktiviteter – julfesten ligger om hörnet så glöm inte att anmäla er om ni 

inte redan gjort detta och veckan efter är det terminsavslutningar för alla danslagen. Exakta datum 

hittar ni i kalendern längst bak. 

 

Glöm inte heller att anmäla er till danssjov i Taastrup i januari och ölprovning i 26:an i februari, 

inbjudan till båda finns på annan plats i tidningen. 

 

Om ni inte har möjlighet att ta er till 26:an för att skriva upp er på anmälningslistorna eller har frågor 

kring vår verksamhet så går det alltid att maila aktivitet@folkdans.nu eller ringa mig. På 

www.folkdans.nu hittar ni också kalender samt vad som är närmast aktuellt.  

 

Ha en underbar höst, 

 

Madeleine Nydahl 

FV Aktivitetssektion & Verksamhetsgruppen 

0708-630048 

aktivitet@folkdans.nu  

 

PS. Mail från oss kan hamna i er skräpkorg i mailprogrammet så ha som vana att kolla denna så ni 

inte missar något. 

 

 

Medlemsavgift 2017, två föreningar – en avgift! 

 

För att få en enkel övergång till den nya föreningen, är det bestämt att medlemsavgiften för 2017 ska 

vara 400:- för samtliga medlemmar i FV och SGV, dock med sedvanlig reducering för medlemmar 

med annan moderförening. Begreppet “passiv medlem” försvinner i FV, vilket innebär att alla 

kommer att vara registrerade som medlemmar i Riks. Medlemsavgiften betalas till FV respektive SGV 

på vanligt sätt och innebär också automatiskt medlemskap i vår nya förening, Malmö Folkdansare. 

/Ordförandena i FV, SGV och Malmö Folkdansare 

 

mailto:aktivitet@folkdans.nu
http://www.folkdans.nu/
mailto:aktivitet@folkdans.nu
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PÅMINNELSE!  

Köp/sälj årets julkalender! Det finns chans till miljonvinst varje dag! 

Kalendrarna finns i 26:an och jag hoppas alla kan hjälpas åt att sälja bland 

vänner, bekanta och arbetskollegor. 

Nu finns även Bingolotter till ”Uppesittarkväll” den 23:e december!  

/Agneta 

 

Glöggfest den 8 december i 26:an. 

Med start kl.19.00 bjuds det på glögg (alkoholfri), pepparkaka, dans och kaffe med dopp. Förutom FV 

och SGV har vi bjudit in våra dansvänner från Linderöds folkdanslag och Trehäradsbygdens 

folkdansgille. Anmälan sker på lista i 26:an eller mejl till lars.kayser@telia.com senast den 1 

december. 

Hjärtligt välkomna! 

Lars 

 

Julotta 

Årets julotta blir i Oxie Kyrka med efterföljande frukost hemma hos familjen Lindvall. Årets julotta är 
kl 7 så vi samlas kl 6.15 någonstans i Oxie (plats meddelas senare till er som anmäler er). Därifrån går 
vi vårt fina fackeltåg till kyrkan och hälsar alla morgonpigga kyrkobesökare välkomna. Efter 
gudtjänsten kör vi hem till oss på Meteorgatan 50 där frukosten dukas fram.  
Anmäl er senast 17 december på telefon 0708-527570. 
Varmt välkomna önskar Camilla Anders Oskar och Simon 

 

Dansesjov med Taastrup Folkedanserforening 

Taastrup Folkedanserforening håller kurs den 14 januari 2017 i Kulturcentrum, Taastrup (se 

inbjudan). Anmäl er senast 8 december på anmälningslistan i 26:an eller till aktivitet@folkdans.nu. 

Vi kommer att ordna samåkning samt samla in anmälningsavgiften 180 dkr. Information om 

samåkning och betalning kommer veckan innan kursen. 

// Aktivitetssektionen 

 

mailto:lars.kayser@telia.com
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('aktivitet@folkdans.nu');
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Ölprovning med det lilla extra             
 

På allmän begäran tar vi upp ölprovning igen i programmet. 

 

Fredagen den 3 februari 2017 kl 18.00 samlas vi i 26:an för att prova olika ölsorter med 

lite lätt förtäring till. För er som av olika anledningar inte vill/kan dricka alkohol kommer 

det finnas alkoholfria alternativ, ange detta i så fall vid anmälan. 

 

Kostnad för denna kväll är 200 riksdaler och kan antingen betalas kontant på plats eller 

genom att swisha mig på 0708-785108. 

 

Anmälan görs antingen på anmälningslista i 26:an eller per mail till aktivitet@folkdans.nu 

och ska vara gjord senast den 15 januari. 

 

Med förhoppning om stor uppslutning, 

 

Volker Albrecht 

 

 

BUS-Läger i Göteborg 

Helgen 11-13 november var det ett glatt gäng från barn-och ungdomslaget som med tåg begav sig till 

Göteborg. Målet var Riks och Göteborgs distrikts Barn- och ungdomsläger. Ett mycket roligt och  

underhållande läger som många av oss gärna åker på igen. Ett 50-tal barn- och ungdomar dansade 

danser från Nordens olika länder, pysslade med ull, lekte roliga lekar och umgicks långt in på 

kvällarna.  

mailto:aktivitet@folkdans.nu
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Här kommer lite kommentarer från våra barn- och ungdomar om vad som var roligast på lägret: 

 

”Man lärde känna nya vänner.” 

”Vi lärde oss nya lekar. En var som sten, sax, påse. Fast man började som ägg och utvecklades sedan 

till kyckling, höna, albatross och till sist superman om man vann.” 

”Vi fick lära oss nya danser, superkul.” 

”Den finska dansen med stamparna var rolig.” 

”Att få dansa massa nya danser sent på kvällen. Vi tränade inte så länge på varje dans, vilket gjorde 

att vi hann med många danser.” 

”Vi pysslade med ull och gjorde armband.” 

”Mycket gott med hemmalagad mat.” 

”Skoj med nya vänner.” 

”Roliga aktiviteter, t.ex. tipsrundan.” 

” Det var kul att leka.” 

 

”Kul att så många kom på lägret. Roligt med många nya kompisar och många nya danser.” 

”Bra mat och trevliga människor.” 

”Vi lärde alla de andra Yksi Kaksi!” 
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”Roligt att inte bara få lära sig svenska danser. Och även att få lära sig nya varianter.” 

”Det var synd att det bara varade i 3 dagar.” 

//Gåva, Emmy, Ellen, Måns, Simon, Anton, Tilde, Ulrika, Oskar, Moa Nilsson, Ebba, Albin, Moa 

Nimgård 

     

Tankar från två stolta ledare: 

Så underbart att få låna ett gäng härliga ungar en helg och få dansa, leka och ha roligt tillsammans! 

Tack så mycket! //Ann-Katrin & Nathali 

 

 

 

Till slut blev det trots allt höst, som vi firade med Höstfest 

Ja jag hade börjat tvivla men väderomslaget kom och det kändes att hösten var i antågande 22/10. 

Då var det skönt att få gå ner i ”min källare”, 26:an, och ägna tiden till mat, underhållning och dans. 

Vi var drygt 50 personer som hade samlats denna kväll. Maten var god, vi dansade till härlig orkester, 

sedan var resten upp till oss själva att få fin stämning - och det lyckades vi med. Det blev så bra att 

det vill vi gärna göra om igen. 

Inte ens dukarna som skulle tvättas dagen efter kändes som något besvär. Det enda som vållade lite 

besvär var i vilken ordning de olika sektionerna i skiljeväggen skulle sättas på plats. Det lyckades, 

kolla själv nästa gång du kommer till dansen. 

/Ronny Månsson 



11 
 

     

                         

Foto Ronny Månsson 

 

Forum för historisk dans och musik 22 – 23 oktober 2016   

Danskurs i Fredrik Åkerhielms anda 

Björn och jag deltog i denna kurs, förlagd till Aschebergska Eken i Göteborg, Hisings Backa. 

Vi dansade nytolkningar av delar ur dansmästare Baron Fredrik Åkerhielms dansbok från 1785, som 
utarbetats av Gösta Salomonsson, Skövde. Han var också vår kursledare. 20 danser gick vi igenom,  
exempelvis Hercules, Gustaf Adolph, Grevinnan af Haga samt hertigen af Småland. Det låter kanske 
mycket med antalet danser, de var inte så långa, men att komma ihåg turerna i alla dessa danser var 
inte lätt, när man har ” ett bra minne men kort.” Första turen i danserna var alltid stor ring, så det var 
inget problem. Figursteget pas de rigaudon förekom i de flesta danser likaså promenadsteget. 
Det var ett unikt material, för dansgrupper att utöka sin repertoar med, och framförallt de grupper 
som bara dansar 1700-talsdanser. 
Förutom att lära sig nya danser, är det alltid trevligt, att träffa dansare, som i många år varit på 
Forums baler. År 2017 kommer balen att vara i Linköping och den ser vi framemot. 
 
” Grevinnan på Svaneholm” 
och herrskapsdansare Marianne 
 
Ps: Kom gärna och prova på att dansa herrskapsdans Ds. 
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Folk- och världsmusikgalan i Helsingborg 

Lördagen den 18 mars kommer galan till konserthuset i Helsingborg och sänds i P2 kl 19.00 MEN hela 

dagen är full av aktiviteter på Dunkers kulturhus och hela natten blir efterfest med spel och dans på 

lokal. Seminarierna riktar sig till både dansare och spelmän, aktiva och icke aktiva. Du kan bl.a. få lära 

dig skånsk menuett, sjunga skånska visor och lyssna på danshistoria etc. Program kommer i januari.  

Marianne 

 

Europeaden i Åbo 26-30 juli 2017 

Planeringen är i full gång i Åbo för att åstadkomma bästa 

Europeaden någonsin. Det är 24 anmälda hittills och du kan 

anmäla dig på lista i 26:an eller ringa Marianne 0733-264926. 

Fyrbäddshytter är bokade och dubbelrum på hotell Cumulus, som 

ligger i centrum med gångavstånd till European Village (12 

minuter). Där kommer Forum och Europeade by night att äga rum 

samt många olika hantverksstånd. Scener kommer att finnas från 

denna Village och längs med floden och vårt hotell ligger mitt i. Man kommer att kunna anmäla sig 

till en work shop med finsk tango och även finsk bastu (världens största som tar 150 personer).  

Anmäl dig senast 20 januari! Kostnaden är 120€ för vuxna och 80€ för barn tom 12 år. Del i 

fyrbäddshytt kostar 410 kr (nytt pris), tillkommer hotellkostnad om man inte vill bo på skola samt 

resan till Sthlm. Mat i Turku ingår i avgiften. Se även artikel i Hembygden nr 4  

Marianne 
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MEDLEM 

 

 

Medlemsmatrikel 2016/2017 för FV, Malmö. 

Ändringar: 

Ändringar i medlemsmatrikeln skickas ut per e-post eller med papperskopia till de 

som inte lämnat e-postadress. 

GLÖM inte att anmäla namn- adress- telefon- e-poständringar, tillsvidare, till 

FVs medlemsregister 

Medlemsavgifter 2017. 

Information om nästa års medlemsavgift hittar du på annan plats i detta nummer.  

Inbetalningskort  bifogas inte. Behövs inbetalningskort kontakta mig. 

 

Bankgironumret för medlemsavgifter till FV är 5597-3143. 

 

 OBS sista betalningsdag för medlemsavgiften är den 31 januari 2017. 

Övrigt. 

I vissa fall kan arbetsgivaren godkänna medlemsavgiften som friskvårdsaktivitet. 

Begär ”Intyg angående betald medlemsavgift” av mig. 

 

Gert-Ove 

Medlemsregister, FV 

Telefon: 040-54 52 42 

E-post: medlem@folkdans.nu 

 

mailto:medlem@folkdans.nu
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Vi utlyser en tävling! 

Då är detta sista nummer av FV-nytt/SGVaren. Men bara lugn 

efter nyår tar vi nya tag och sätter då ihop Malmö 

Folkdansares medlemstidning. Men vad ska den tidningen 

heta? Med detta uppmanas alla medlemmar att tänka till och 

komma med förslag. Vi utlovar ett fint pris till den som 

kommer med det vinnande namnet.  Maila ditt förslag till 

eva-lena.jonsson@lund.se senast den 16 december. Juryn 

som utser det vinnande bidraget består av: Eva-Lena, Kerstin 

och Royne. Låt alla blommor blomma!  

         / Tidningsredaktionen, som önskar alla GOD JUL 

 

 

 

             Vi gratulerar! 
 

   
 

  
 01/12    Agneta Hansinger  60 år 
 
 19/12   Hanna Dackman   90 år  
 
 
 
 
 

 

Kalender 2016-2017 

 

Danslagen: 

Måndagar  kl. 1800-1900  Knattelaget     

Måndagar  kl. 1800-1900  Barn/Mellan-laget    

Måndagar  kl. 1915-2115  Måndagsgruppen    

Tisdagar  kl. 1930-2130  Herrskapsdansarna    

Torsdagar kl. 1800-2000  Ungdomslaget     

Torsdagar kl. 1900-2115  Vuxenlaget  

 

 

 

mailto:eva-lena.jonsson@lund.se
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December 

4 Julfest 

5 Terminsavslutning knatte- och barnlaget samt måndagsgruppen 

6 Terminsavslutning herrskapsdansarna 

7 Malmö Folkdansare Styrelsemöte  

8 Glöggfest 

8 Terminsavslutning ungdoms- och vuxenlaget 

10-11 Julgranshuggning 

 

2017 

Januari  

9 Terminsstart knatte- och barnlaget 

10 FV & SGV Styrelsemöte samt PRESSTOPP 

12 Terminsstart ungdoms- och vuxenlaget 

14 Kurs Danssjov i Taastrup, Danmark 

16 Terminsstart måndagsgruppen 

17  Terminsstart herrskapsdansarna 

 

Februari 

3 Ölprovning i 26:an 

7 SGV Styrelsemöte 

 

Mars 

4 Årsmöte FV & SGV & Malmö Folkdansare 

17-18 Folk- och världsmusikgala i Helsingborg 

28 FV Konstituerande styrelsemöte samt PRESSTOPP 

 

April 

 

Maj 

23 Terminsavslutning herrskapsdansarna 

 

Juni 

5 Terminsavslutning knatte- och barnlaget samt måndagsgruppen 

6 Uppvisningar runt om i Malmö 

8 Terminsavslutning ungdoms- och vuxenlaget 

15 Extraträning inför midsommar 

23 Midsommarfirande i Skrylle och Folkets Park 

 

Juli 

2 Uppvisning vid Bröddarps Mölla 
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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/
http://www.folkdans.nu/
mailto:fv-nytt@folkdans.nu
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