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Ordförande har ordet 

 
 
 

Sommar, sommarlov efter en intensiv och positiv första termin för Malmö Folkdansare. Ny förening, 

ny organisation men samtidigt mycket erfarenhet och kunskap om hur man driver en 

folkdansförening. Vi i styrelsen har arbetat på under våren med ett eller två möten per månad för att 

klara ut formaliafrågorna parallellt med de vanliga uppgifterna.  

Vi har fått besked om inträde i Svenska Folkdansringen med föreningskod 13:01 och 

medlemsregistret för Malmö Folkdansare är klart. Extra roligt är att vi fått nya medlemmar att lägga 

in i registret.  

Vi har bjudit in Hembygdsgillets styrelse för att diskutera framtida samarbete och ett möte är bokat 

till hösten. På tal om att boka ber jag er alla att reservera den 14 oktober i almanackan, då är det 

dags för halvårsmöte med efterföljande program som vi får veta mer om efter sommaren. 

Barn- och Ungdomssektionen har redan haft ett uppskattat läger och ser med spänning fram emot 

att resa till Irland. För oss vuxna är det snart dags för Åbo men innan dess är det uppvisningar på 

hemmaplan och snart dags att fira midsommar. 

Innan jag avslutar våren vill jag framföra ett tack till er alla, för vad vore en förening utan 

medlemmar? Medlemmar som engagerar sig i olika grad men var och en är behövd för att driva 

verksamheten framåt. 

 

Ha en bra sommar och om inget annat så ses vi till hösten. 

Birgitta 

 

När jag sorterade böcker härförleden hamnade mina blickar på följande vers:  

Hambo 

Hambo kommer av Hanebo socken, vad vet du om den? 

Den ligger vid Kilafors i Hälsinglands magra trakter. 

Snart finns där varken flickor eller unga dansanta män. 

Enbart granskog som står och susar trefjärdedelstakter. 

Boken heter ”Teckningar och vers” skriven av Björn Berg och Alf Henriksson utgiven 1976 och enligt  

Wikipedia kommer hambon från Hanebo socken. Sant eller ej? 

Birgitta  
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Sveriges Nationaldag 6 juni 
 

 

Traditionsenligt så deltog vi även i år i 

Nationaldagsfirandet runt om i Malmö fast denna 

gång för första gången som en förening. Vi hade en 

perfekt dag med sol som ibland gick bakom molnen, 

lagom varmt och ett lätt regn som kom först när vi 

begav oss hemåt. 

 

Ni som har Facebook (FB) och följer vår medlemssida 

har redan sett massor av bilder och filmer därifrån. Vi är väldigt tacksamma att ni delar med er av era 

bilder speciellt då vi som dansar och spelar inte har möjlighet att ta bilder själv. Tänkte att för er som 

inte har FB så ska vi berätta lite vad som hände under dagen och dela med oss av lite bilder.  

 

Inför denna dag hade vi delats upp i tre grupper – två vuxengrupper och en grupp med alla våra 

knattar, barnlagare och ungdomar (BU). Alla grupper hade fått ett minutiöst program med busstider 

och programpunkter där vi slussades runt på olika vårdboende under dagen där varje grupp hade 

mellan 3-5 boende att dansa en tio-minuters uppvisning på. 

 

Mitt på dagen samlades vi alla grupper på 

Stortorget där de vuxna dansade 

Söderslättspolska medan BU-gruppen bidrog 

med Lottis schottis och Väva Vadmal från 

Rönneberga. Det är alltid roligt att se våra unga 

dansare speciellt när de dansar ihop som de 

gjorde denna dag – alla från Elisa 4 år till Ebba 

17 år gjorde sitt allra bästa och jag tror att de 

cirka 1200 åskådarna var lika imponerade som 

jag var och att det fanns många stolta föräldrar på plats. 

 

Efter en mycket god och lugn lunch, vilket inte brukar höra till vanligheterna, på restaurang Mosaik 

var BU-gruppen lediga medan vi andra drog vidare till nästa boende och ytterligare uppvisningar. 

 

Ett stort tack till alla som ställde upp denna dag både 

dansare, ledare, spelmän, fotografer och alla ni som 

kom och tittade på oss. 

 

Jag hoppas vi ses till midsommar nästa gång, 

 

Madeleine 
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Hur håller vi koll på allt som händer i föreningen? 

 

För att ni som medlemmar ska känna er involverade i det som händer inom föreningen är 

det viktigt att nå ut till er med information om vad som är på gång. Vi har lite olika sätt 

att göra detta på: 

 

Snurrebocken är kanske det mest kända sättet där ni både kan läsa vad som hänt sen 

förra numret men också vad som är på gång i form av texter samt även i kalendern sist i 

”tidningen”. 

 

Mail till alla medlemmar används då vi snabbt vill nå ut med information som kommer 

mellan det att Snurrebocken kommer ut och där det är av vikt att nå ut till er alla. 

 

Hemsidan www.folkdans.nu har en egen kalender som uppdateras kontinuerligt samt 

att vi försöker uppdatera första sidan med närmast kommande aktiviteter, till exempel 

kommer programmen för midsommar visas upp här. 

 

På Facebook har föreningen två sidor – den officiella samt den för medlemmar. Sök på 

”Malmö Folkdansare” så hittar ni båda. I den senare får ni ansöka om medlemskap då 

den enbart ska vara för medlemmar och föräldrar till barn- och ungdomsmedlemmar. Här 

har vi snabbt och enkelt möjlighet att nå ut till er medlemmar som har detta media. 

 

Jag har fått den angenäma uppgiften att hålla koll på att kalendern i Snurrebocken och 

på hemsidan blir uppdaterad medan våra sektionsledare ser till att uppdatera vår 

officiella Facebook sida med kommande evenemang.  

 

Dock uppskattar vi alltid att ni som medlemmar hjälper oss att genomföra dessa 

uppgifter och hjälper till att påminna om saker som händer, aktiviteter vi missat, påpeka 

felaktigheter och allt annat ni kan komma på. Hjälp oss också hålla våra medier levande 

genom att skicka in texter till Snurrebocken, bilder som kan användas på hemsidan och 

vår officiella Facebook sida samt kanske mest av allt gör inlägg i vår Facebook sida för 

medlemmar. 

 

Tänk också på att det är viktigt att ni uppdaterar era personuppgifter (adress, 

telefonnummer samt e-postadresser) vid ändring så att ni får information på de medier 

som finns tillgängliga för just dig. Dessa ändringar mailas till medlem@folkdans.nu så tar  

Elisabeth hand om detta. 

 

Har ni frågor, undrar något eller har något att bidra med så tveka inte utan kontakta mig 

så ska jag försöka hjälpa till. 

 

Önskar er en härlig sommar och hoppas ni samlar på er massor med material som ni kan 

bidra med. Med soliga hälsningar, 

 

Madeleine  

 

0708-630048 

 

dans@folkdans.nu  

mailto:medlem@folkdans.nu
mailto:dans@folkdans.nu
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Info från Dans- och musiksektionen 
 

Vårterminen är nu slut och sommaren är i antågande och det innebär också att uppvisningssäsongen 

är här igen. 

Följande datum är aktuella: 

23/6 Midsommarafton med uppvisning på Oxie vårdhem kl 11.00 

  i Folkets Park kl 12.30-14.30 och 

  i Skrylle kl 14.00-16.00 ( midsommarstången kläs från kl 13.00 ) 

24/6 Midsommardagen: uppvisning på  Ängavallen kl 14.30 (cirka) 

2/7  Uppvisning vid Bröddarps mölla kl 14.00 och 15.00  

19/8 Uppvisning i Eslöv i samband med "Folkmusik och dans i Skåne" 

En resa till Europeaden i Åbo Finland, 26-30/7 står också på sommarens program. 

Hoppas du har anmält dig till uppvisningarna på listorna som finns uppsatta på anslagstavlan i 26:an 

eller till dansledarna. 

Det finns alltid behov av personer som kan hjälpa till med att t ex vara fanbärare, dela ut reklamblad, 

vara behjälpliga i ringarna under danslekar/sånglekar på midsommarafton och midsommardag. Alla 

måste inte vara med och dansa uppvisning, men alla behövs! Ring eller mejla till Marianne 0733-

264926, marianne.halling@live.se eller Madde 0708-630048, eemcjunk@glocalnet.net om du inte 

redan har anmält dig. //Lotta 

 

Skånedagen den 19 augusti i Eslöv 

Ta chansen att träffa dansare från hela Skåne! Det börjar kl 11.00 på Stortorget i Eslöv med att barn 

och ungdomar dansar och spelar. Vuxna bildar fond på ”Stensontrappan”. Sen går vi till 

Trollsjöområdet där Folkdansringen Skåne bjuder på en lätt lunch (troligen pastasallad, barnen får 

korv och glass). Det är 30 som anmält sig från oss och om det är någon mer som vill ha lite lunch så 

hör av er snarast. Det går annars bra att köpa mat på flera ställen i närheten. 

Efter lunchen blir det den gemensamma dansen som vi dansade i Helsingborg på Europeaden (3-

minutaren) dvs fyrtur med keding och uppdansning till stora ringen med fortsatt engelska. 

Under eftermiddagen kommer ett antal föreningar att visa ett 10-minutersprogram och även vi har 

anmält oss till detta. Förutom uppvisningar blir det kämpalekar och buskspel. På kvällen blir det dans 

mellan kl 18-21 till Källardrängarna och Harpolirarna.  

Alla är välkomna hela eller del av dagen.  

Har du frågor så hör av dig till Marianne 0733-264926  

mailto:marianne.halling@live.se
mailto:eemcjunk@glocalnet.net
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Vi som ingår i Dans-Musiksektionen är: 

Marianne Halling - sammankallande 

Madeleine Nydahl 

Maria Cedergren 

Ann-Charlotte Andersson 

Lena Holmdahl 

Eva Edstrand 

Hoppas vi ses i sommar i samband med olika arrangemang.  

Kolla hemsidan eller 

Facebook för aktuell 

information. 

för Dans-

Musiksektionen 

Lotta   

 

 

 

 

 

Kom och titta på oss!!! 

 

Det är så roligt när vi dels känner igen någon i publiken och dels får glada tillrop. Vi dansar ju på flera 

olika ställen i midsommar (se annan plats i tidningen eller vår hemsida) och dels på Bröddarps Mölla 

på Möllans dag den 2 juli kl 14. Väg 101 vid V Ingelstad. 

Marianne 
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Info från BUS (Barn- och ungdomssektionen) 

Sjung om studentens lyckliga dar … idag ska jag och familjen på studentfirande hos barnens kusin. 
Det innebär att vårterminen är slut för det här året och ett härligt sommarlov står för dörren. Vår 
första termin som Malmö Folkdansare är slut och vilken härlig och aktiv vår det har varit. Våra 
dansträningar har flödat med energi och det är så fantastiskt att se alla hur de utvecklas i dansen och 
i kamratskapen. Läger med besök av våra irländska vänner är avklarat och det gick som en dans ☺, ni 
får läsa mer om det på annat ställe i tidningen. 6 juni firande vi som vanligt med dansuppvisningar 
runt om i Malmö och givetvis på Stortorget. Dagen bjöd på skönt väder och vi fick mycket positiv 
respons från publiken, vilket jag tycker att alla ska ta åt sig av. Ni är alla så himla duktiga. Jag njuter 
av att se er dansa.  
 
Innan vi tar sommarlov helt så kommer många av oss att träffas på midsommarafton. Vi i BUS, dvs 
knattelaget, barnlaget och ungdomslaget kommer att vara i Folkets Park och dansa. Vi kommer att få 
fin förstärkning av några från torsdagsgruppen som hjälper oss med ringdanserna. Jag kommer att 
skicka ut tidsschema till alla er som ska delta denna dag. Nu håller vi tummarna för att vädergudarna 
är med oss på midsommar.  
 
Precis innan terminsstart har vi uppvisning i Eslöv den 19 augusti kl 11. Ni som har anmält er kommer 
att få information utskickat till er angående samlingstider och program. 
 
Terminen startar måndagen den 21 augusti för knattelaget och barnlaget och torsdagen den 24 
augusti för ungdomslaget.  
 
Vår stora händelse under hösten är vår resa till Dublin, Irland för att besöka våra dansvänner som var 
och besökte oss på vårt läger. Det är kul att så många vill följa med. Planeringen och bokningen av 
resan är nu i full gång.  Vi längtar ! 
 
Vi ledare önskar er alla en riktigt skön sommar! 
 
Kram från Camilla 
 

                                      



8 
 

Vårläger med gäster 

Äntligen blev det Kristi Himmelfärdshelg . . . som vi längtat! Torsdag eftermiddag och ett glatt gäng 
knattar, barn och ungdomar träffades på Hyllie för att åka bil till Kirsebo, vårt tillhåll för helgen. Jag 
och Ann-Katrin vinkade av våra barn när de åkte iväg till stugan tillsammans med hela gänget och 
snälla föräldrar som ställde upp och körde. Vi fick glatt vänta en timme på Hyllie innan våra gäster 
från Irland kom med tåget från Kastrup. Det blev en liten mysig stund med pyssel i bagaget på bilen 
så att vi hade namnskyltar till alla. Klockan blev strax över fem då tåget rullade in och av hoppade ett 
förväntansfullt gäng i fina rosa t-shirtar och blå huvtröjor … där var de äntligen. Några snälla 
medlemmar stod och väntade med sina bilar för att hjälpa oss att köra till Kirsebo. Väl framme så 
blev det till att snabbt installera sig innan det var dags för middag. Vårt läger var igång! 
 
Första natten minns vi nog alla som ganska jobbig, då det var varmt, trångt och svårt att sova. Det 
vägdes dock upp av en super härlig fredag med 
mycket aktiviteter. Vi började direkt efter frukost 
med dansträning. Vi lärde ut E18 till de irländska 
tjejerna – ja de var bara tjejer – och de lärde oss en 
irländsk dans. Dessa två danser övade vi friskt på. 
Dags för frukt och drickapaus samtidigt som det blev 
gruppindelning. Under dagen hade vi tre stationer 
som grupperna fick göra med pauser emellan. 
Aktivitet 1: Kämpalekar med Rolf – här fick vi prova 
på många av våra gamla lekar så som Skoblacka, Slå 
salt, Slå rövkrok, och många fler. Aktivitet 2: Hajk 
med Robert – här fick vi en karta för att ta oss fram i 
skogen. Robert lärde oss om allemansrätten, vad vi 
ska tänka på när vi är i skogen och hur vi bygger en A-
bro för att ta oss torra över en bäck. Aktivitet 3: 
Tröjtryckning med Monica och Nathali – många fina 
kreationer blev det med hjälp av potatistryck och 
penselmålning.  
 
Vilken energi och nyfikenhet det fanns hos alla. Det 
var roligt att se allas engagemang i alla aktiviteterna 
och vilket härligt väder vi hade. I alla pauser så blev 
det dricka. Vår parfym för helgen var myggmedel då 
de små djuren tydligen också hade bokat Kirsebo 
denna helg. De måste haft en stor släktträff för de var 
precis överallt ☺. 
 
På kvällen blev det mysig middag från grillen. Alla fick göra sina egna små foliepaket med allt möjligt 
gott. Vi satt samlade runt lägerelden och åt och småpratade. Efterhand blev det både spontanlek och 
dans bland barnen. Mer och mer blev det blandning mellan grupperna och för våra svenska barn blev 
det bra träning i engelska när de pratade med de irländska barnen. När de inte förstod varandra så 
hjälptes de åt att översätta eller med kroppsspråk.  
 
Lördagen var det dags att ta på våra fina folkdräkter efter frukost för att åka till Limhamn. I strålande 
solsken var vi på Vårmarknaden på Odengatan och strosade innan det var dags för vår uppvisning. 
Det blev både svenskt och irländskt och de två danserna som vi lärt av varandra som vi alla dansade 
tillsammans. Vilken fantastisk uppvisning det blev. Jag verkligen njöt och kände mig så stolt över alla 
barnen som är så otroligt duktiga. Många och långa applåder fick vi från publiken.  
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Lite sightseeing i Västra Hamnen för att se Turning Torso och äta glass hann vi med innan vi begav oss 
tillbaka till Kirsebo för vår avslutningsfest. Matgruppen hade dukat så stämningsfullt och fint med 
dukar, blommor och ljus. God mat fick vi och sedan var det dags för dans både ute och inne, svensk 
och irländsk.  
 
Helgen susade förbi och det var redan söndag morgon och dags att säga hejdå. Jag är jättenöjd med 
helgen och det vet jag att alla ledare, barn och gäster också är. Vi i BUS vill tacka alla föräldrar och 
medlemmar för all hjälp under helgen med bakning, körning, kökshjälp, tårtor, lekledning, städning 
och all annan hjälp. Det betydde mycket för oss ledare och gjorde att vi kunde ha all vårt fokus på 
barnen. TACK! 
 
 

 
 
 
Några ord från barnen om vad som var roligast på lägret 

 
● Sova och äta godis 
● Dansa irländska danser och hålla i grodyngel 
● Doppa tårna i sjön 
● Träffa nya kompisar 
● Trevliga gäster 
● Fint väder 
● Allt var roligt 

 
//Camilla 
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Det är vi som är Barn- och UngdomsSektionen, BUS 
 
Vi som sitter med i BUS är  
 
Camilla Lindvall och Monica Nimgård som är ledare för vårt knattelag. Vi har även Moa Nimgård som 
hjälpledare i knattelaget. 
Ann-Katrin Norin och Alexandra Magnusson-Bajorics som är ledare för vårt barnlag. 
Katarina Persson och Nathali Willman som är ledare för vårt ungdomslag.  
 
Vi jobbar för att ge alla barn så bra dansutveckling som möjligt och att vi har roligt tillsammans i 
smått och stort. Planering av dansträningar, uppvisningar, läger och resor för våra barngrupper ligger 
på vårt bord. Vi planerar även vår årliga julfest med luciatåg och kanske några temadagar in emellan. 
Har du några tips eller idéer som du vill hitta på så berätta det gärna för oss. Ni kan alltid nå oss på 
bus@folkdans.nu  
 
BUS / Camilla 
 
   
 

Lokalsektionen 

Vilket ansvar har sektionen och vad gör vi? 

Som namnet skvallrar om så har vi som arbetar i sektionen ansvar för lokalen. Vi ska se till att den är i 

så god ordning och så trivsam som möjligt. En bagatell men väl så viktigt är att det finns papper, 

handdukar och tvål på våra toaletter, att det finns diskmedel till både diskmaskinen och att diska för 

hand. Att tömma grovsopor varje vecka. När det gäller sopor så finns det tyvärr ingenstans som vi 

kan slänga våra sopor utan de måste vi ta med oss. En regel som vi måste leva efter är att vi måste 

tömma papperskorgarna efter varje aktivitet vi har. Det är gruppledarnas ansvar att se till att detta 

sker men därmed inte sagt att det är ledaren för kvällen som ska göra det utan alla kan hjälpas åt.  Vi 

har ett städbolag som under terminerna städar danslokalerna, café, kök och toaletter en gång per 

vecka. Utöver detta ber sektionen om hjälp ca en gång per termin att så många medlemmar som 

möjligt kommer och hjälper till med lite av varje.  

Lite roligare saker som vi ansvarar för är uthyrningen av lokalen. Alla vi som är medlemmar i 

föreningen har möjlighet har hyra lokalen till ett förmånligt pris för att ha en privat fest. Vi hyr även 

ut till andra föreningar och till privatpersoner. Ni får gärna tipsa om att vi har en fin lokal att hyra ut 

om ni hör någon som letar efter en lokal.  Under våren har två andra dansföreningar hyrt vår lokal 

och det kommer de även att göra under hösten men vi vill gärna ha fler hyresgäster och gärna några 

som kan vara i lokalen under dagtid.  

Killarna i sektionen är händiga och de ser till att laga det som går sönder, t.ex. har de under våren 

sett över alla bord och stolar så det inte finns några lösa ben eller är något annat fel. Vi har satt lås på 

alla våra skåp där vi förvarar föreningens dräkter. Vill någon hyra en dräkt får de kontakta någon i 

dräktgruppen, Anna Månsson, Katarina Persson eller Lotta Andersson. 

Under våren har vi tyvärr fått lägga rätt mycket energi på att jaga villebråd i lokalen. Dessa små ulliga 

råttor häcklade oss under ett antal veckor men det är historia nu.  

mailto:bus@folkdans.nu
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Sektionen har även ansvar för att hålla kontakten med Brf Loke, vår hyresvärd. Vi brukar träffa dem 

en till två gånger per år för att stämma av att allt fungerar på ett tillfredsställande sätt. I vårt avtal 

med dem är att vi får spela musik fram till klockan 22.00 på vardagar och fram till klockan 24.00 när 

det är fredag och lördag.  

Vem är då vi som är valda till att ansvara för lokalsektionen? Ett litet axplock vad var och en har som 

huvuduppgift.  

Jonny Persson – ansvarar tillsammans med undertecknad för kontakterna med hyresvärden. 

Dessutom tömmer Jonny brevlådan och sorterar så rätt person får rätt post, ansvarar för 

brandvarnare samt fanor och standar. 

Lars Kayser – ansvarar för köket och diskmaskinen(tillsammans med Sten) samt bord och stolar 

tillsammans med Robert.  

Robert Persson – ser till att kopieringsmaskinen fungerar. 

Royne Larsson – vår egen tekniker. Han ansvarar för inköp, musikanläggning, gåvoregister mm. 

Sten Jönsson – kunnig inom byggteknik. Han ansvarar för diskmaskinen tillsammans med Lars samt är 

vår sakkunskap när det gäller bygg och inredning.  

Karin Persson – ansvarar för uthyrning, kontakt med hyresvärden samt sektionens administration.  

Detta är ett litet axplock av lokalsektionens ansvarsområde. Har du några funderingar så kontakta 

någon av oss. Hjälp oss gärna att se när något behöver rättas till.  

 

För Lokalsektionen 

Karin  
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Bal på Bornholm 

Bornholms Folkedansere (bildat 1951) hade inbjudit till bal i Tejn på Bornholm och man firade 

samtidigt Dansens dag.  

Förutom Brita och jag deltog ett par från Lund och dansare från Själland och Jylland. Totalt var 

antalet deltagare mellan 50 och 60.  

Här bestod maten av goda danska smörrebröd och senare kaffe med tårtor – det viktigaste var att 

dansa. 

Till dansen spelade en pianist och en violinist med fin takt och schvung. 

Dansmästaren Per Jensen hade satt ihop ett fint dansprogram. 

Givetvis dansades det dansk lanciers både till den ursprungliga musiken av Josef Hart från 1820 och 

den senare av Mikel ( Joseph Meyiechel) från 1850 – talets slut. Les Lanciers är en betydelsefull dans i 

Danmark och den dansas ofta i officiella sammanhang, allt ifrån drottningens fester på slottet till 

studenternas baler – en dans som de flesta danskar kan.  

Här dansades också polonäs/kotiljong (franska cotillon = underkjol) en fransk sällskapsdans från 

början av 1700-talet – från början en kontradans liknande engelska i flera turer och ofta med 

utdelande av små gåvor, numera ofta en liten blomma av crepe-papper till damerna att fästas på 

klänningen. En variant, Cotillon à Quatre, utvecklades senare till kadrilj.  

            

Foto taget av Steffen Johansen, vilket vi har fått tillstånd att använda i detta sammanhang. 

Fotot fanns med i referat i Bornholms Tidende 3 maj 2017 

 

Torsten Bäck och Brita Nilsson 
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Forum för dans och musik vårbal i Linköping 

Föreningen Forum för Historiska  Danser och Musik arrangerar varje år en bal i samband med sitt 

årsmöte. Med Historiska danser avses sådana danser, som dansades på slott, herrgårdar och i 

borgarhem under framförallt 1700- och 1800-talen. 

Vi var tre personer från Skåne, som deltog i den årliga balen. 
I år var Folkungagillet i Linköping värd. Föreningen bildades 1944 och har många dansgrupper. 
Vi blev glatt överraskade, när vi såg, att det var många yngre medlemmar, som trivs med dessa 
herrskapsdanser. 
 
Det var totalt ett sjuttiotal deltagare från Sverige och Norge. 
Middagen som serverades var komponerad enligt recept från Jane Austens tid i början av 1800 – 
talet i boken: Dinner with Mr Darcy. Den hade tillagats av en grupp, som arbetar med högtidliga 
måltider.  

● Som förrätt serverades grön ärtsoppa med tillbehör som friterad skarpsill, osttimbal och 

fleurons (minicroissant).  

● Varmrätten bestod av färserad lammstek, späd kyckling i lättrökt sidfläsk med kryddiga 

champinjoner, färserad vitkål med korinter och en örtpaj med nässlor, ramslök och spenat.  

● Desserten serverades till kaffet lite senare och bestod av  

Mandelfinanciertårta med apelsin, Flammery (rulltårtsskivor och limemousse) och 

Everlasting Syllable (mousse) med hallon, pistage och rosenvatten 

 

En annorlunda måltid som var mycket god.  

Dansen företogs till musik på flöjter, klarinett och fiol och började som sig bör med polonäs och 

fortsatte sen med ett antal kadriljer och pardanser.  

Under det dansår, som vi har framför oss finns det stora möjligheter att slita på festkläderna: 

● I sommar kan man tillbringa en vecka med internationell herrskapsdans på Snoghöj 

Folkhögskole på Jylland 

● Skövde Herrskapsdansare firar 50 år med en bal i oktober 

● Kurs i Françaiser og Quadriller fra norske danseböger i Göteborg 

● Forums Vårbal 2018: Värd Dansgruppen Trotto i Växjö 

● Flera baler på Själland under hösten och vintern 

● Nordlek i Falun sommaren 2018 

 

Torsten Bäck och Brita Nilsson  
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Vi gratulerar!                                 

   
 
 2/7  Yvonne Mårtensson   65 år 
 11/7 Fredrik Jönsson 45 år 
 13/8 Ann-Louise Mårtensson 70 år 
 1/9 Sassa Miselli 70 år 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
    
  
 
 

http://www.folkdans.nu/
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Juni 
15 Extraträning inför midsommar 
17 Camilla Lindvall leder dansutlärning för barn på Degebergastämman kl 11.00 
23 Uppvisning på Oxie vårdhem 
23 Midsommarfirande i Folkets Park kl 12.30 – 14.30 
23 Midsommarfirande i Skrylle kl 14.00 – 16.00 
24 Midsommarfirande på Ängavallen kl 14.15 – 15.45 
  
Juli 
2 Uppvisning vid Bröddarps Mölla kl 14.00 & 15.00 
26-30 Europeaden i Åbo, Finland 
  
Augusti 
19 Folkdansringen Skåne anordnar ”Folkmusik och dans i Skåne” i Eslöv, uppvisning av BU 
kl 11.00 
21 Terminsstart Knatte- & Barnlaget samt Måndagsgruppen 
23 Styrelsemöte Malmö Folkdansare kl 18.00 
24 Terminsstart Ungdoms- & Vuxenlaget 
25 Presstopp Snurrebocken 
29 Terminsstart Herrskapsdansarna 
  
September 
13 Styrelsemöte Malmö Folkdansare kl 18.00 
  
Oktober 
1 Funktionärsdag cirka kl 10.00 – 15.00 
10 Styrelsemöte Malmö Folkdansare kl 18.00 
12 Halvårsmöte FV & SGV  
13 Presstopp Snurrebocken 
14 Halvårsmöte Malmö Folkdansare 
Vecka 44 Resa till Irland för Barn- & Ungdomssektionen (troligen lördag – tisdag) 
  
November 
8 Styrelsemöte Malmö Folkdansare kl 18.00 
17 Uppvisning av Herrskapsdansarna i Malmö (mer info kommer) 
  
December 
3 Julfest i 26:an 
4 Terminsavslutning Knatte- & Barnlaget samt Måndagsgruppen 
5 Terminsavslutning Herrskapsdansarna 
6 Styrelsemöte Malmö Folkdansare kl 18.00 
7 Terminsavslutning Ungdoms- & Vuxenlaget med glöggfest och besök 
  
Januari 2018 
13 Kurs Dansesjov i Taastrup, Danmark 
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Lokal och föreningsadress: 
Sallerupsvägen 26, 212 18 Malmö 

Telefon till träningslokal: 
040 18 34 11 

 
 
 

Redaktionen 
Kerstin Rur, Royne Larsson och Eva-Lena Jönsson 

 
 

Redaktionsadress: 
Royne Larsson 

tel. 040 463001 
snurrebocken@folkdans.nu 

mailto:fv-nytt@folkdans.nu

