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Ordförande har ordet 

Redan dags för en ny Snurrebock, tiden den bara springer iväg. 
Hoppas att du kommit igång med ditt dansande i höst. Tyvärr har det 
hittills inte blivit så mycket dans för egen del men jag har ändå varit i 
26:an ofta. Det har varit styrelsemöten, möte om medlemsregister, 
möte med Hembygdsgillet och funktionärsdag på höstens program. 
Därutöver har jag även varit på utbildningar (på torsdagar) som krävs 
om vi ska kunna vara registrerade hos Fritidsförvaltningen på en nivå 
som ger möjlighet till bidrag. Full rulle med andra ord.  
Nog om vad som varit, nu tar vi lite framåtblick. 
I skrivande stund så står vårt första halvårsmöte med tillhörande 
festligheter för dörren. Jag ser fram emot en spännande lördag och de tankar och impulser vi 
får som vi sedan kan spinna vidare på. Alltid är det något intressant som dyker upp. 
Vår barn- och ungdomssektion åker snart till Irland för att besöka den grupp som var hos oss 
i våras. Hoppas det blir en massa trevliga och spännande upplevelser för våra unga 
medlemmar. Enligt min erfarenhet är det något helt annat att resa så här i en grupp med 
jämnåriga som man delar ett gemensamt intresse med än att åka på semester med 
föräldrarna.  
Snart är det väl också dags för tomtar och julsånger i affärerna men innan jul skall vi hinna 
med en massa roligt även på hemmaplan. Vilket kommer att dra flest besökare? 

 blir det när dansarna från Taastrup kommer den 19 oktober eller 
 blir det när Hembygdsgillet besöker oss den 16 november eller 
 blir det på den traditionella julfesten den 3 december eller 
 blir det på glöggfesten den 7 december. 

Julgranshuggning är kanske den aktivitet som drar allra flest besökare men inte i 26:an utan 
ute i skogen helgen den 16-17 december. 

Visst händer det en massa inom Malmö Folkdansare, du är väl med på tåget? 

Hälsningar 
Birgitta  
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Jubileumsbal i Skövde 

Lördagen den 7 oktober firade Herrskapsdansarna i Skövde 

folkdansgille sitt 50 års jubileum med en bal och jag, Maria C och 

Lena W var där.  

Lena W dansar i Skånes Högreståndsdansare, där jag och Maria 
också dansar. 
 
På em dansade vi igenom danserna som vi skulle ha på kvällen 
under mycket skratt. Ibland är det inte helt lätt att få till turerna. 
Men det blev bättre framåt kvällen. Det var en jättetrevlig bal med ca 70 deltagare. Vi 
dansade till Billinge Kvartetten och de är jätteduktiga musiker.  
 
Det är så vackert att titta på alla som har klätt upp sig till bal, alla i högtidsdräkt. Damerna i 
vackra klänningar och herrarna i 1700-tals kläder och frack. Det blir en härlig färgklick. Där 
var också dansare från Norge.  
 
Gösta Samuelsson är en duktig instruktör som såg till att alla fick dansa, det är alltid 
damöverskott men jag dansade för det mesta som herre men det spelar mindre roll för det 
viktigaste är att få dansa. 
Det var en jättetrevlig bal med mycket dans, god mat och god tårta.  
 
Kristin Löfgren  
Herrskapsdansare i Malmö Folkdansare  
 

LÅT OSS KOMMA TILLSAMMANS! 
 

Så löd överskriften på inbjudan till Malmö 
Folkdansares halvårsmöte 14 oktober men det 
jag hängde upp mig på var sista raden: "Ta med 
dansskorna, barnasinnet och kreativiteten." I 
min värld behövs verkligen inte det till ett möte 
och mycket riktigt det utlovades MERA, inte bara 
möte. Jag var tvungen att ställa frågan "Är det 
lämpat även för mig som är gammal, tjock, halt 
och lytt? "Oooh Jaaa svarade både Camilla och 
Madde som ansvarade för 
"eftermötetprogrammet". 

Så klockan 10.00  körde Birgitta igång 
halvårsmötet vilket hon ledde med bravur medan 
Monica som sekreterare skrev så att fingrarna 
glödde. Det var härligt att bara lyssna, för 
rapporterna innehöll jättemycket som vi redan 



hade gjort och därefter kom minst lika mycket som vi kommer att göra. Vilken ljus framtid! 

Efter mötet var det dags med lunch men innan vi fick gå till bords blev vi varse att vi alla 
var indelade i grupper. Rejäl sortering!!! Ingen fick sitta bredvid sin egen "gube", dotter, 
danspartner eller kompis. Bara nya ansikten!!?? Kanske inte, men en härlig blandning. 
Lunchen som festkommittén hade fixat var mycket god och det var inte tyst i lokalen, så 
snacket i grupperna var redan igång. 

Nu var det dags för det riktiga samarbetet. Vi fick i 
uppgift att bygga ett så högt torn som möjligt och 
"byggklossarna" var marschmallows och spagetti. Jag 
efterlyste en byggnadsingenjör, istället för vår grupps 
karlar som båda valde att gå hem direkt efter lunchen, 
utan att lyckas. Men vår grupps girlpower lyckades i alla 
fall ta hem 3:e priset. Himla tur att tornet stod högt utan 
stötta vid mättillfället!  

Därefter var det dags för nya uppgifter. Tre grupper 
skulle göra varsin dans till vals-, polka- eller schottismelodi och två grupper skulle göra 
varsin sång. Tema/Symbol för både danser och sånger.....Ja självklart: vår nya förening 
med gemenskap i sång, dans och glädje. 45 minuter fick vi på oss att skapa. 

Dags för kaffepaus? Nej minsann, inte ännu. Till kaffet skulle vi redovisa våra alster, men 
de skulle få tid att sjunka in lite först så nu skulle vi "leka" lite. Ett par "lära- känna- 
varandra- ännu- mer" lekar.  

Knuten,där vi stod i en ring, skulle blunda och gå närmre för att ta varandra i hand. En här 
och en annan där och när vi fick titta igen var våra 
händer och armar sammankopplade till en rejäl 
knut som nu skulle lösas upp. Det blev till att kliva 
över och krypa under, ibland riktigt med rumpan i 
vädret eller i värsta fall rakt i ansiktet på någon 
annan i gänget.   

Sista leken blev Apelsinleken. Visst håller vi om 
varandra när vi dansar men nu fick vi chans att 
riktigt kramas.  Apelsinen sattes under hakan på 
den första och skulle sedan flyttas till nästa haka 
och nästa haka....UTAN att hjälpa till med 
händerna. Lätt skulle man kunna tycka eftersom 
man på äldre dar har fått många hakor. Men nej, 
emellanåt kändes det som om hakorna plötsligt hade flyttat ner 

mellan brösten. Ja, lokalen fylldes utav många härliga gapskratt, samtidigt som 
koncentrationen på sina håll var mycket stor. 

Nu hade vi verkligen gjort oss förtjänta av fika och med det kom eldprovet. Redovisningen 
av våra nyskapade danser och sånger. Alla tre grupperna som hade skapat nya danser 
hade på olika sätt visat att TVÅ blir ETT. Start i två uppställningar som sen "hokus pokus" 
blir till en. Symbolen att två olika föreningar genom härlig vals, schottis eller polka blir 
sammanflätade till en härlig gemensam dans. Alla danserna var så bra att vi blev lovade att 
få lära oss dem tillsammans på kommande dansträffar. Två grupper skulle dikta en sång. 
Den ena gruppen valde melodin "Dansen den går uppå Svinsta Skär" och verserna var 



jättefina men tiden blev för knapp så refrängen har 
gruppen lovat att komma med i efterhand. Den som 
väntar på något gott...... Min grupp blev snabbt varse 
att vårt nya fina föreningsnamn inte är lätt att rimma 
på eller att sjunga. Men vi bestämde oss. Vi ska klara 
det. Vi valde melodi “Ritsch ratsch filibom bom bom”. 
Så när vi hade vrickat tungan fem gånger i  “Vi är 

Malmö folkdansare, Malmö folkdansare, Malmö folkdansare Vi är Malmö folkdansare, 
Malmö folkdansare” så satt ett avslutande “Tjohej“ perfekt. 

Ja vilken dag! Vi har verkligen fått komma tillsammans. 

TUSEN TACK Birgitta, Camilla, Madde och festkommittén men även alla 
andra för en fantastiskt härlig dag. 
 

Ann-Margreth Norin   
 

Malmö folkdansares första 
funktionärsträff den 1 oktober 

En stark vilja att bli en härlig ny förening, där vi med 
hjärta strävar för en ljus framtid tillsammans. Det är lite 
den känslan jag gick hem med efter vår första 
funktionärsträff som Malmö Folkdansare. En dag med 
många livliga diskussioner och tankar. Genomgång av 
riktlinjer, policys och brandsäkerhet. Mycket hann vi 
med, men en bit har vi kvar. Det händer mycket i vår 
nybildade förening, inte bara för funktionärerna utan för 
alla våra medlemar.  

Jag tackar så mycket för en toppendag tillsammans och 
ser fram mot den kommande tiden med allt vad spännande det innebär! 

Nathali Willman  

Info från BUS (Barn och ungdomssektionen) 

Planeringen och dansträningen är i fullgång inför barnlagets och 
ungdomslagets resa till Dublin. Alla ser vi framemot resan som ska bli 
ett riktigt äventyr för oss. För många är det första besöket på Irland 
vilket är extra spännande. I nästa nummer av Snurrebocken kommer 
ni att få läsa hur vi har haft det.  
 
Fredagen den 6 oktober hade vi dock en förträff inför resan till 
Dublin. Det var full aktivitet hela kvällen med pärlande av armband i 
olika färger. Vi har delat in barnen och ledarna i olika grupper och 
varje grupp har en egen färg för att veta att man hör ihop. Alla var 
superduktiga och på ett kick var alla armband klara. Därefter blev det 



hjärtblommor med hemligt meddelande som alla klippte, ritade och skrev på. Tanken är att 
var och en av vår dansare ger en hjärtblomma till en av de irländska barnen som ett minne 
från oss. Förutom mycket pyssel hann vi med både pizza och dansa igenom vårt 
uppvisningsprogram. Kvällen avslutades med föräldramöte där alla föräldrar var välkomna 
för att få information inför resan samt ställa frågor till oss ledare. En mycket lyckad kväll som 
gör att jag längtar ännu med till den 28 oktober när det bär av mot Dublin! 
 
I skrivande stund har både barnlaget och ungdomslaget hunnit med att ha tittekväll, vilket 
som alltid är mycket uppskattat. Detta finns att läsa mer om på annan plats i tidningen. 
Måndagen den 23 oktober är det dags för våra knattar att bjuda in till tittekväll.  

 

 

 
 
 
 
 

Söndagen den 3 december kommer vi att ha vår traditionella julfest. Inbjudan finns på annan 
plats i tidningen. Då hoppas jag att många kommer, passa på att bjud med morföräldrar och 
farföräldrar, kusiner mm. Det är bara roligt om vi blir många, gärna många barn som blir 

sugna på att börja dansa ☺. Vi i sektionen behöver en del hjälp inför, under och efter julfest 
så känner du dig pigg på att hjälpa till så hör bara av dig till mig så hittar vi en uppgift till dig.  
 
Veckan efter julfesten är det terminsavslutning för grupperna. Datum för termisstart i 
januari hittar du i kalendariet.  
 
Med detta vill jag redan nu passa på att önskar er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT 

ÅR även om det känns tidigt att skriva det i oktober månad ☺. 
 
Vid tangenterna Camilla 
 

Tittekväll hos Ungdomslaget 
 
I torsdags den 12 oktober var det dags 
att vi föräldrar, syskon, far- och 
morföräldrar samt andra intresserade 
fick komma och titta på vårt ungdomslag. 
De startade hårt med uppvärmning där 
kroppen värmdes upp i de mesta möjliga 
och omöjliga rörelser, en del idéer fick 
jag nog till vuxendansen. 



Sen blev det lite lugnare tempo men efter en häftig dubbel omgång Solsäter fick vi som 
tittade på komma upp på golvet, lite skräckslagna inför vad vi skulle få göra. 
Det blev både dans, i något lugnare tempo, både i uppställning, på ring och i par men vi fick 
också ner på golvet och göra uthållighets- och hastighetsövningar som 
innebar plankan samtidigt som man snabbast skulle hitta rätt färg på kudde framför sig. 
Jonny imponerade starkt även om alla var jätteduktiga. 

Efter en paus med information så blev det mer dans och till 
slut gick ungdomarna och hämtade mattor så att vi kunde ta 
oss ner på golvet för stretchning och avslappning. 
Jag vet inte vad alla andra tyckte men för mig var kvällens 
bästa stund när Nathali släckte ljuset och vi fick sluta ögonen 
en stund. Fast egentligen var det för att se 
hur våra ungdomar, under Katarinas och Nathalis ledning, 
utvecklats under åren som gått och hur nya förmågor tas upp 
i gruppen och ser ut som de varit med i gänget hur länge som 
helst. 
Jag önskar er lycka till kommande år för jag tror och vet att ni 
kommer utvecklas ännu mer ihop men framför allt så 
kommer ni ha underbart roligt ihop. 
 
Kram till er alla, 
Madeleine Nydahl 
En stolt förälder och Malmö Folkdansare 

 

 
Rönnen och Katrinelunds områdesdag 
 
När vi kom till Rönnen var där andra föreningar också bl.a. en 
fotbollsförening och en judoförening. Sedan uppträdde de med 
sång också. 

Vi tyckte att Solsäter var rolig att dansa och att publiken 
dansade med på E18. Det var kul att vara med och dansa 
och att så många ville titta på oss. 
Men tyvärr var det inte många som ville fortsätta med 
dans.  
Det var en rolig dag. 
Mvh Moa och Anton  

 

Kom till vår höstavslutning 7 dec kl 19.00! 

Som vanligt avslutar vi höstterminen med lite glögg, fika dans 
och sång. 

Anmäl er senast 30 nov på lista i 26:an eller till Marianne 0733-
264926.      VÄLKOMNA 



Kinesisk Kulturfestival i Malmö Folkets 
Park den 16 september 

 
Den Kinesiska Kulturföreningen i Malmö har 
arrangerat Malmös första kinesiska kulturfestival i 
Folkets Park. Ett av föreningens syften är att andra 
generationens kineser här inte ska förlora sin 

kulturella bakgrund.  

Det fanns bord utställda så man bland annat kunde 
smaka olika kinesisk mat, ansiktsmålning, 
pappersvikning och rita/måla-bord för barnen. 

Man kunde även cykla till sig en smoothies, en 
generator var kopplad till en cykel så när man cyklade 
fick mixern ström, vilket både Marie och Monica 
provade på. 

Det var uppträdanden med dans, musik, kasperteater och sång både av barn och vuxna från 
Kinesiska Kulturföreningen. Några spelade olika instrument såsom bambuflöjt, det var Kung 
Fu uppvisningar av 3 st från Idrottsföreningen Enighet i Malmö. Och inte minst så dansade 
Lena & Lars, Cheng & jag två gammeldanser, schottis och hambo, vilket blev uppskattat. 

Det såldes lotter under föreställningen och avslutades med 
lottdragning.  

Efter föreställningen bjöds alla deltagare på en god buffé på 
Restaurang Open Rice i Kronprinsen. 

Vid tangenterna: Bertil 

Foton: Bla. Marie, Monica och Bertil. 

 

Dansutbyte med Hembygdsgillet i Malmö 

Vid en träff med respektive styrelse så bestämdes att vi skulle bjuda in till en 
gemensam danskväll varje termin. Vi börjar med att bjuda in Hembygdsgillet 
till torsdagen den 16 november. Det är en helt vanlig danskväll så var och en 
tar med sig fika. Har vi några gemensamma danser?  

 

Malmö Folkdansare har fått en fin herrdräkt   
 
Tack vare Kerstin och Bertil Strand ges möjligheter att föra våra dräkttraditioner vidare. 
Kerstin och Bertil har skänkt en dräkt från Vemmenhög med väst, tröja, byxor och hatt i 
storlek vuxen man till Malmö Folkdansare. Vi är glada och tacksamma för denna fina 

https://www.facebook.com/hembygdsgilletmalmo/?ref=br_rs


välsydda dräkt. Föreningen har ett antal dräkter, men en herrdräkt från Vemmenhög är ett 
mycket välkommet tillskott, eftersom vårt utbud av herrdräkter är begränsat.  

Vi som arbetar med att inventera föreningens dräkter tackar 
Lotta (Ann-Charlotte) Andersson, Anna Månsson och Katarina Persson 

 
Upprop till sykunniga och knappsamlare 
 
Föreningen har en omfattande samling av dräkter. Inventering är 
på gång. Alla plagg ska märkas med en liten etikett som sys eller 
stryks fast i plagget. Ett antal dräkter behöver åtgärdas för att 
kunna användas, knappar saknas, sömmar har släppt etc. Om du 
har metallknappar som du inte använder kan de komma till nytta 
på föreningens dräkter.  

Vi tar gärna mot knappar av metall, både vit och gul metall och sömnadshjälp. All hjälp är 
välkommen! 

Kontakta Dräkt och Kultur 
Lotta (Ann-Charlotte) Andersson, Anna Månsson och Katarina Persson 
E-post: drakt@folkdans.nu 

 

Kinesisk Full Moon Party på Casino 
Cosmopol den 7 oktober 

Midhöstfestivalen som månfestivalen också kallas är 
den näst största årliga högtiden i Kina efter 
nyårsfesten som är störst. Denna festival firas den 
femtonde i tionde månaden enligt den kinesiska 
almanackan, det infaller när månen ser som allra 
störst ut på hela året. Enligt kinesisk tradition är det viktigt att vara tillsammans och ha 
trevligt denna fest eftersom det lägger grund till gott samarbete under resten av året. 

Det arrangerades i samarbete mellan Casino Cosmopol och SCCC, Swedish Chinese Chamber 
of Commerce (svensk kinesiska handelskammaren). Dessutom är det Kinas nationaldag den 1 
oktober. 

Efter registreringen blev vi bjudna på en kinesisk buffé, kl 19 startade showen med ett 
inledningstal av Henry Lee, ordförande i SCCC. 

Fullmånen höll sig gömd ovan molnen så man hade projicerat en bild på månen i taket. 

Vi fick se kinesisk folkdans från mongoliska 
minoriteter, framfört av Sweden China Culture 
Exchange Center (namnändrat från Kinesiska 
Kulturföreningen). 

mailto:drakt@folkdans.nu


Så blev det pianostycken framförda av Philip Kang. Därefter solo på bambuflöjt, ett 
stycke.som hette ”Mu Yangqu”. 

Mer vacker dans framförd av kvinnor från Sweden China Culture Exchange Center. 

Solosång av Mirian Nilsson till piano med Gabriella Hansson. Kung Fu uppvisning av Marcus, 
Jokab och Måns. Solosång till gitarr med Sven Lide, som även var kvällens svensktalande 
konferencier. Mer kinesisk folkdans.  

Därefter var det så tur för Malmö Folkdansare. Marianne, Monica, Sassa & Lars, Cheng och 
jag framförde Engelska för tre par, vilket av applåderna att döma, och kommentarerna 
efteråt,  blev uppskattat. Några där sa att dom skulle komma och prova på att dansa med 
oss. 

En turkisk trio vid namn Nightjar spelade och sjöng några turkiska sånger. 

Sedan var det dragning på kvällens lotterier med kinesiska tavlor (på rulle) som priser, jag 
vann en. 

Kvällen avslutades med månkakor och te. Därefter vi tog oss hem nöjda. 

Månkakor skall skäras i bitar och delas med vännerna 
som samlats. Det var ett lätt uppdrag eftersom det fanns 
många kakor i olika storlekar som var skurna i mindre 
bitar, alla strömmade till de överfyllda faten. De utsökta 
kakorna är oftast gjorda av bönor som huvudingrediens. 
Degen till kakorna kavlas ut och läggs i en form med 
mönster. Tillvägagångssättet påminner om hur 
mandelmusslor görs. Formen som månkakorna bakas i är 
ofta försedd med kinesiska tecken för lycka eller långt liv. 

Vanligen fylls kakorna sen med en pasta av gröna eller 
röda bönor, sött eller salt, en del med nötter eller torkad 
frukt. I mitten läggs en hel äggula från saltat ankägg som 
symboliserar månen. Kakorna görs lite olika beroende på 
vilken provins det är, tex har man ofta kött i dom i 
Shanghai. 
 
Vid tangenterna: Bertil 

Foton: Bla. av Monica, Cheng och Bertil 

 

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 



Tittekväll hos barnlaget.   
 

I måndags den 9 oktober var det ”tittekväll” på barnlaget. Härlig 
stämning med glada barn, föräldrar, mor- och farföräldrar och 
yngre och äldre syskon. Det är så roligt att vara med på dessa 
träningar och se hur det går till på BUS! Det var inte första 
gången jag var där och absolut inte sista! 
 
/Morfar och farfar Mats 
 
 

Vi gratulerar! 
   
09/11 Ann-Charlott Nilsson         45 år     
22/11 Torbjörn Molin         75 år     
3/12 Jonathan Nyberg         30 år     
10/12 Gåva Okafor Udochukwu    10 år 
10/1 Birgitta Jönsson         65 år  
17/1  Brita Nilsson  75 år 
22/1 Simon Lindvall 10 år 
 

BU-sektionen, Svenska Folkdansringen - Vem är vi? Och vad gör vi? 

Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi är en del av det stora kugghjulet som arbetar för att föra vår 
folkliga kultur vidare till nästa generation. Just nu består vår sektion av fyra härliga tjejer, 
spridda över hela landet. Maria i Linköping, Ylva i Göteborg, Magdalena i Säter och 
jag(Nathali) i Malmö. 

Tillsammans med distrikten och föreningarna vill vi vara en resurs i deras barn- och 
ungdomsarbete. Att skapa ett eget utrymme i verksamheten genom nationella möten för 
våra barn- och ungdomar. Vi vill stärka de ungas roll inom våra olika verksamheter. Det gör vi 
genom att bl.a. anordna läger för våra barn- och ungdomar, erbjuda kurser till deras ledare 
och även utbilda de som vill ta ytterligare ett ansvar inom verksamheten i framtiden. Vi finns 
här för Er och vi vill gärna jobba tillsammans med Er.  

Närmast i tiden för oss ligger: 

 Barnläger i Göteborg, 20-22 oktober 
 Stipendiatutbildning med avslutning på Riksstämman i Sundsvall, oktober 2017- maj 

2018 
 Dansforum i Stockholm för ledare, 3-4 februari 
 Barnlek i Sverige, år 2020 

Har du några frågor, funderingar eller bara vill berätta något roligt lyssnar vi mer än 
gärna.  Numera finns vi också på Facebook och Instagram under FolkdansringenBU. Annars 
kan du alltid kontakta oss via mail på bu@folkdansringen.se, 
BU-sektionen, Svenska Folkdansringen genom Nathali Willman 

mailto:bu@folkdansringen.se


Julgranshuggning 16 och 17 december. 
 
Nu står julen för dörren! Inte riktigt, men boka redan nu helgen 
16-17 december för ”skogsarbete”. Vi ska hjälpas åt att serva 
våra kunder.  
Korvar ska grillas, granar ska nätas, vi ska servera kaffe, glögg och 
pepparkakor plus en hel del annat! Det blir en häftig helg! 
Anmälningslistor finns på anslagstavlan i 26:an. 

 
På söndagen ges medlemmarna möjlighet att hugga sin egen gran 
och ta en fika efteråt. Anmälan till Mats och kostnaden för en 
gran och fika är 200:- per familj. Tid kl.13.45 – 14.15 och sista 
korven serveras kl. 14.30! 
 
/Mats 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Varmt välkommen till Hembygdsgillets julkalas 
fredagen den 24 november klockan 18.30  

på Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202, Malmö  
Vi börjar med glögg och mingel och ca 18.45 sätter vi oss till bords för att avnjuta luciatåg av 

våra barn och ungdomar. 
 

Det blir julbord med allt vad det innebär, sång och dans. 
Lättdryck ingår. Annan dryck medtages själv. 

 
300:-/person  

Vegetariskt alternativ finns 
60:- för barn upp till 15 år 

 

Anmälan senast söndagen den 19 november till lena_harrtell@hotmail.com 

Betalning till Hembygdsgillets bankgiro 5588-0405 vid anmälan. 
Har du frågor – kontakta Lena Harrtell 0411-43201 eller 0702-427119 

 

mailto:lena_harrtell@hotmail.com


Den 3 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. 

Lucia med följe kommer på besök, vi 

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 20 november skall du betala 

och lämna anmälningstalongen till din 

ledare, vuxenlaget kan anmäla sig på listan 

i 26:an eller ringa till Camilla Lindvall, 

0708-527570 eller maila 

bus@folkdans.nu. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Redaktionen tackar! 

Vi tycker att det är roligt att vi har fått in så många bidrag till 

detta nummer av Snurrebocken.  Det är drag i Malmö 

Folkdansare!  

 

 

 



Dansesjov - 20 januari 2018 
  

Precis som i år, kommer våra vänner i Taastrup hålla kurs i Internationella danser den 
20:de januari. Se inbjudan här bredvid!  
Anmäl dig på listan i 26:an, per mail till dans@folkdans.nu eller per telefon till Camilla 
(0708-527570) senast den 7 december,  
så sammanställer vi och anmäler oss till Taastrup Folkedansare. Var och en tar själv med 
sig lunch, fika och deltagaravgift.  
Vi samåker så gott det går! 
Info om kostnad samt samåkning skickas ut till de som anmält sig! 
  
Madeleine & Camilla 

 

 

mailto:dans@folkdans.nu


Kalender 2017 
  

För aktuella evenemang och tider titta alltid in på vår 
hemsida www.folkdans.nu eller på vår officiella Facebook 
sida ”Malmö Folkdansare”. 
  
Danslagen: 
  
Måndagar  kl. 18.00-19.00  Knattelaget   
Måndagar  kl. 18.00-19.00  Barn/Mellan-laget  
Måndagar  kl. 19.15-21.15  Måndagsgruppen  
Tisdagar  kl. 19.30-21.30  Herrskapsdansarna (udda veckor) 
Torsdagar kl. 18.00-20.00  Ungdomslaget 
Torsdagar kl. 19.00-21.15  Vuxenlaget  

    
Oktober 
19     Besök av Taastrups Folkedanserförening på Torsdagsgruppen kl 18.00-21.15 
23     Tittekväll på Knattelaget kl 18.00-19.00 
28-31  Resa till Irland för Barn- & Ungdomssektionen 
31     Städdag i 26:an  kl. 15. 
November 
08     Styrelsemöte Malmö Folkdansare kl 18.00 
11     Danskurs med Nathali Willman kl 10.00-15.00, läs mer här 
12     Ljusstöpning på Vallåkra stenkärlsfabrik kl 08.30- ca 13.00 
16     Torsdagsträning med besök från Hembygdsgillet, Malmö kl 19.00-21.15 medtag egen 
fika 
17     Uppvisning av Herrskapsdansarna i Malmö (mer info kommer) 
December 
03     Julfest i 26:an kl 14.30-17.30 
04     Terminsavslutning Knattelaget och Barnlaget samt Måndagsgruppen 
05     Terminsavslutning Herrskapsdansarna 
06     Styrelsemöte Malmö Folkdansare kl 18.00 
07     Terminsavslutning Ungdomslaget och Vuxenlaget med glöggfest och besök 
16-17 Julgranshuggning 
2018 
Januari 
03     Styrelsemöte Malmö Folkdansare kl 18.00 
10     Styrelsemöte Folkdansens Vänner kl 18.00 
11     Terminsstart Vuxenlaget 
12     Presstopp Snurrebocken 
15     Terminsstart Knattelaget och Barnlaget samt Måndagsgruppen 
16     Terminsstart Herrskapsdansarna 
18     Terminsstart Ungdomslaget 
20     Kurs Danssjov i Taastrup, Danmark 
23     Styrelsemöte Sällskapet Gammeldansens Vänner kl 18.30 
 

http://www.folkdans.nu/
http://folkdans.nu/wp-content/uploads/sites/6745/2017/10/2017-11-11-Danskurs-för-alla.pdf

