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FV´s ordförande har ordet 

 

Ny termin och föreningen står inför en stor utmaning. Ett samgående med SGV är väldigt nära nu. En 

ny interimsstyrelse har valts och arbetet med att skapa en ny förening har påbörjats. Egentligen är 

det kanske ingen jättestor förändring, vi har ju dansat tillsammans i flera år nu. Dock kvarstår ju 

känslor som ibland kan vara svåra att ta sig över, men jag tror att den nya föreningskänslan snabbt 

kommer att infinna sig. Det är tillsammans vi är starka och kommande aktiviteter, resor och annat 

trevligt kommer säkert att vara väldigt inspirerande. Var med och påverka, du är välkommen på 

halvårsmöte den 13 oktober! 

 

Sommaren är ju alltid vår stora uppvisningssäsong och så har det även varit i år. Jag väljer som 

exempel midsommaraftons uppvisning i Skrylle, med massor av folk i publiken och miljön där ute i 

skogen är underbar. Stort TACK till alla som ställer upp och dansar så att vi andra kan sitta i solskenet 

och njuta! 

 

 

 

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

 

/Mats 
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SGV’s ordförande har ordet 

Jag hoppas att alla har haft en bra sommar. En del av er har säkert fina minnen från vårt firande av 
midsommar och Europeaden i Namur. Tillsammans med ett glatt gäng från Linsengericht 
genomförde vi ett fint midsommarprogram i Folkets Park. På Ängavallen var dansare från FV också 
med och som vanligt hade vi tur med vädret. Det kanske ingår i det ekologiska konceptet. Namur 
visade sig vara en lagom stor stad med mycket vatten. Det stora citadellet högt över staden påminde 
dessutom om äldre dagars strategiska läge i västra Europa. Vår stora grupp med deltagare från 
många lag genomförde uppvisningar som vi kan vara mycket nöjda med. Nästa år är Åbo värd för 
Europeaden och då hoppas jag att alla kan bo på samma ställe och ta del av samma gemenskap som 
vi hade på vandrarhemmet i Namur. 

Dansträningen är igång och jag är speciellt glad för att första måndagen var välbesökt. Om tisdagar 
(herrskapsdans) och torsdagar (vuxendans) är inriktade på kommande uppvisningar så är dansen på 
måndagar helt ”fri”. Detta är en möjlighet för alla som inte kan eller vill dansa regelbundet. Givetvis 
är alla välkomna att dansa flera dagar i veckan. 

En viktig dag denna höst är torsdagen den 13 oktober då FV och SGV har sina halvårsmöten följt av 
det möte då vi skall bilda den nya gemensamma föreningen. Missa inte detta historiska ögonblick. 

/Lars 
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Kallelse till halvårsmöte, FV 

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till föreningens halvårsmöte som avhålls 

torsdagen den 13 oktober 2016 kl. 20.00 i 26:an, Sallerupsvägen 26.  

Anmälan till Karin Persson, bavergatan@gmail.com, 040-961627, 0725-477881 eller på lista i 

26:an. Vuxna kommer att dansa mellan 19.00 – 19.45. Ungdomarna dansar 18.00 – 19.45. 

Efter halvårsmötet blir det ett möte om bildande av ny förening. Se kallelse efter FV:s 

föredragningslista.  

 

FÖREDRAGNINGSLISTA HALVÅRSMÖTE, FV 

13 oktober 2016 

 
1) Mötets öppnande och godkännande av dagordning.  
2) Meddelande  
3) Val av mötets funktionärer  

a) Ordförande för dagens förhandlingar  
b) Mötessekreterare  
c) Två justerare tillika rösträknare  

4) Protokoll  
5) Rapporter och kommande verksamhet  

a) Styrelse  
b) Aktivitetssektionen  
c) Lokal- och Fastighetssektionen  
d) In- och Utlandssektionen  
e) Mediasektionen  
f) Dräkt- och Kultur  
g) Malmöavdelningen  
h) Folkdansringen Skåne / Svenska Folkdansringen  
i) Övriga rapporter  

6) Ekonomi  
a) Utfall  
b) Medlemsavgifter  
c) Fria medlemmar  

7) Övriga frågor 
a)  Valberedning 
b)  FV-SGV 
c)  Stadgeändring 
d)    

8) Avslutning  
 

mailto:bavergatan@gmail.com
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Kallelse till konstituerande årsmöte för bildande av ny förening 
 

Interimsstyrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till konstituerande årsmöte för bildande 

av ny förening.  Detta äger rum i samband med våra halvårsmöten, torsdagen den 13 oktober kl. 

21.00 – ca 21.30 i klubblokalen 26:an, Sallerupsvägen 26. Dagordning och stadgeförslag kommer att 

skickas ut per e-mail eller post senast en vecka innan mötet. Anmälan ska ske i samband med 

anmälan till halvårsmötena.   

 

Aktivitetssektionen 

Så var hösten här! Efter en intensiv avslutning av vårterminen är vi nu igång med höstterminen. Jag 

hoppas alla fått lite avkoppling under sommaren och har ny energi inför en höst/vinter/vår med 

träning inför nästa sommars uppvisningar. 

       
  6 juni 

Vårterminen avslutades med uppvisningar vid Sveriges Nationaldag runt om i Malmö, med 

midsommartema på Glasklart nere i Västra Hamnen, en intensiv midsommarhelg på Oxie Vårdhem, i 

Skrylle, i Folkets Park och på Ängavallen, en annorlunda 45-min lång uppvisning vid Smyge 

spelmansstämma och avslutningsvis vid Möllans dag vid Bröddarps mölla. Alla uppvisningar var 

speciella på sitt sätt och jag tror att publiken uppskattade det oavsett om det var små grodorna runt 

en midsommarstång gjord av ballonger (Glasklart) eller om vi fick göra omtag på danser (Smyge). Det 

som lyste igenom på alla uppvisningar och som jag ofta fick höra efteråt var att det syntes att vi hade 

kul och tyckte folkdans var roligt och det är ju det vi framför allt vill föra fram när vi är ute och visar 

upp oss. 

 

Så därför vill jag passa på att säga till alla dansare, spelmän, föräldrar som kört och andra som t ex 

burit standar eller delat ut broschyrer – ett stort TACK för att ni hjälper till att visa att vi finns och har 

kul ihop. 
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   Bröddarp                 Smyge 

 

Höstterminen har som sagt tagit vid och träningarna är i full gång. Glöm inte bort vår nya 

måndagsgrupp där alla medlemmar är välkomna och kom ihåg att torsdagsgruppen fr.o.m. i höst 

börjar kl. 19.00. 

 

Den bästa av alla starter fick vi söndagen den 28 augusti då vi i Folkets Park var med och drev ”Dans i 

sommar” där alla var välkomna för att prova folkdans. Mer om detta kan ni läsa på annan plats i 

tidningen. Vi hoppas detta kan bli ett stående inslag då vi under veckan som gått fått tre nya 

besökare som vi hoppas tar steget och blir medlemmar. 

 

Kommande aktiviteter kan ni läsa om i kalendern längst bak, men hösten ser ut att innehålla mycket 

roligt. Först blir det tittekvällar den 10 och 17 oktober hos knatte- och barnlagen som jag 

rekommenderar att ni besöker. Även ungdomarna kommer ha att ha tittekväll. Därefter hoppas vi 

kunna ha en höstfest även om den ännu är i planeringsstadiet och så fylls det på med ljusstöpning, 

julfest och julgranshuggning innan terminen avslutas. 

 

Både aktivitetssektionen inom FV och den gemensamma verksamhetsgruppen kommer fortsätta sitt 

arbete under hösten. Vi kommer från och till att behöva hjälp att driva igenom aktiviteter och hoppas 

därmed att ni hjälper till i den mån ni kan och orkar. 

 

Så håll ögonen öppna när tidningen kommer ut eller vid de extra utskick vi gör där emellan. På 

www.folkdans.nu finns också alla tider och vad som är på gång. 

 

Med förhoppning om en trevlig och dansant höst, 

 

Madeleine Nydahl 

FV Aktivitetssektion & Verksamhetsgruppen 

 

 

 

http://www.folkdans.nu/
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Syns vi så finns vi! 

Det har varit många aktiviteter för oss under sommaren. Jag ska försöka summera lite av de 
intryck som har fastnat hos mig – Glädje, Unga möter gamla och Vänskap. I Pilavisan har 
Anna fångat både Midsommarfirandet och Europeaden på ett föredömligt sätt och därför 
rekommenderas alla att läsa om vad som hände där.  

Glädje! Ibland behöver inte alla danssteg bli rätt. Både vid uppvisningen på Stortorget under 
Nationaldagsfirandet och vid Smygestämman såg jag mycket dansglädje när jag satt i 
publiken. Leende och skratt är ju det vanligaste uttrycket för glädje. Enligt svensk forskning 
kan glädje, lycka, välmående och välbehag också vara en följd av att man ger, hjälper eller 
delar med sig till andra. Så när några i uppställningen gör glada tillrop påverkas vi alla. Det 
kan vi bjuda publiken och oss själva på! 

Unga möter gamla, ursäkta äldre! Dans runt midsommarstången, små grodorna, snapsar i 
överflöd och blommor under huvudkudden. Den ena traditionen är lustigare än den andra. 
När vi dansade kring midsommarstången i Folkets Park möttes vi både över 
generationsgränser liksom nationsgränser. Visst är det häftigt när vi märker att deltagarna i 
dansen kommer från Indien, Canada, Kroatien, 
Polen mm. Alla kan vara med! 

Vänskap! På Europeaden möter vi både gamla och 
nya dansvänner. Målet med Europeaden har sedan 
början varit att främja ett enat Europa, där alla 
bidrar och utvecklar sin egen kultur, med respekt 
för alla andra. Allt detta blir levande när vi tusentals 
människor från alla hörn av Europa, klädda i våra 
traditionella dräkter, träffas för att sjunga, dansa 
och spela musik. I år hade vi äran att vara värdar för ett trevligt folkdanslag från tyska 
Linsengericht. Det var ett kort, trevligt och intensivt besök där nya vänskapsband knöts. Vi 
hoppas att denna kontakt fortlever länge. 

Kalendern under sommarmånaderna har varit full med aktiviteter. Bjuder vi på positiva 
aktiviteter, som jag tycker vi har gjort, där ung som gammal kan medverka hoppas jag att vi 
kan bli en än större förening i framtiden. 

Vid pennan, 

Eva-Lena    
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”Prova på folkdans på Brändan” 

28/8 samlades nästan 30 st FV:are/SGV:are i Folkets park för att hjälpas åt med dagens ”prova på-

dans”. Vi alternerade barndans med schottis, polka och vals och fick många glada besökare. En del 

som bara ville titta in och se vad som hände, andra som ville lyssna på musiken och några som även 

gav sig in i dansen. Främst barn med föräldrar provade på, vilket var riktigt roligt att se. Har även fått 

höra att dagen gav härliga resultat, ett barn till barnlaget och 2 vuxna till måndagsgruppen.  

Tack till alla som var med och gjorde det till en sån lyckad dag!  

 

//Nathali Willman 

 

 

  Julgranshuggning 10 och 11 december. 

Nu står julen för dörren! Inte riktigt, men 

boka redan nu helgen 10-11 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. 

/Mats 
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Paraden från trottoarkanten... 

Alla som har deltagit på Europeaden vet att det är parad genom stadens gator som gäller 
under lördagseftermiddagen. Många av stadens invånare står längs paradstråket och 
applåderar fram dansare och musiker. I år fick vi sällskap av MacLennans skadade skara: 
Claire, Vaughan och Sarah. Under ett antal timmar, och med ett antal glas vin, njöt vi av 
musik och dans från Europas alla hörn. Det bjöds på allsång, fansvingning, dans och musik. 
Vissa grupper var lite mer högljudda än andra men toleransen var hög.  

Ja, jag har aldrig själv gått i paraden! Åker jag till Åbo nästa år tror jag inte heller att man 
kommer att se mig där utan jag kommer heja på från trottoarkanten… 

Eva-Lena 
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Tyska och österrikiska danser i fokus! 

Vill du lära dig olika danser från Tyskland och Österrike så är du varmt välkommen till Lilla 
Teatern i Eslöv lördagen den 15 oktober kl. 9.00-16.00. Thomas Pilkrona är instruktör för 
dagen. Alla medlemmar betalar bara 275 kronor för denna heldag. 

Du anmäler dig genom att gå in på följande länk: http://folkdansringen.se/skane.kurs.htm  

 

 

 

Måndagsgruppen 

Förra veckan startade måndagsgruppen, denna grupp är dels våra nybörjare/fortsättare från förra 

året samt några som kommit till i år och helt eller delvis behärskar grunderna. 

Tanken med denna grupp är att de som av olika anledningar gjort kortare eller längre uppehåll i 

dansen ska kunna komma och dansa, utan krav att vara med på uppvisningar/resor. Vi vänder oss 

också till de som redan dansar i torsdagsgruppen och som kanske vill dansa en gång till i veckan eller 

har förhinder torsdag och därför kommer måndag eller tvärtom. 

Något krav på uppvisningar/resor finns givetvis inte heller för torsdagsdansarna, men det är ändå ett 

lite annorlunda ”tänk” med måndagsgruppen. 

Vi dansar gammaldanserna, lite varianter på gammaldanser, enklare folkdanser med mera. 

Kom gärna till 26:an och testa en måndag eller så, vi har plats för fler. Tiden är 19.15-21.15. 

Hoppas vi ses! 

Lotta och Rolf 

 

 

 

http://folkdansringen.se/skane.kurs.htm
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Europead 2016  

För första gången har vi blivit erkända som artister, vi har till och med 

ramat in våra ”Europeadpass” och hängt upp dem bland släktfotona. 

Europead – svårt att uttala och svårt att stava till… 

Europead på franska : öråpiadd, tyska: : ojropeaad, engelska: joråpiad 

och skånska: öropead 

Årets Europead  gick av stapeln i fransktalande delen i Belgien i staden Namur. Det var den 53:e i 

ordningen, vi ( Lars och jag )har deltagit i de sista tolv med början i Quimpère 2005.Det är lika 

spännande varje år med nytt land och nytt språk. Nästa år reser vi till Åbo/ Turku i Finland. Lite finska 

kan vi väl hinna med att lära oss även om det talas finlandssvenska i Åbo. Allt skrivs på både svenska 

och finska. 

Namur är belägen i Vallonien, den gamla stål och gruvregionen mitt i Belgien öster om Bryssel. 

Genom staden rinner de två floderna Meuse och Sambre, som sammanflyter mitt i stadens centrum. 

Floden Meuse rinner från Langresplatån i nordöstra Frankrike och mynnar ut i Nordsjön i 

Nederländerna vid Hoek van Holland där den byter namn till Maas. Floden är farbar i så gott som 

hela sin längd och har varit en viktig transportled. Man kan ta sig ända till Medelhavet via 

kanalanslutningar söderut.  

Vi gick längs kajerna i Namur, tog oss upp längs gatorna till de olika torgen, till gemensamma 

matstället, till marknaderna, till kyrkorna och affärerna. Kajerna gick som en halvcirkel runt staden. 

På andra sidan floden Sambre, innan mötet med Meuse, reste sig Citadellet högt över oss och själva 

centrum. Till Citadellet tog man sig med en allmän minibuss nästan ända upp. Vi besökte 

utställningen där ” Terra nova” som beskrev jordens utveckling och där man kunde följa Belgiens 

geologiska utveckling till dess plats idag. Vi besökte även muséet inne i de trånga gränderna, där det 

visades teckningar och målningar av Félicien Rops. Vi gjorde också ett besök på arkeologiska muséet. 

 På torsdagen var det dags att lämna över fanan till staden Namur under högtidlig ceremoni på 

invigningen. Vi dansade som nummer 13 och vår dans, en kombination av Hambo från Duvmossen 

och en förkortad Solsäter, kändes hur bra som helst. Dagarna gick fort, vi dansade, träffade goda 

vänner även från andra länder, åt en gemensam middag som blivit tradition och avskedet var 

plötsligt ett faktum. 

 Vi längtar redan till Åbo/Turku 26 – 30 juli 2017. 

Vi ses! 

Lars och Sassa 
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Väderrapport från Belgien 

I år var det dags att åka till Belgien, kanske inte det land som mest är känt för sol och värme. 

Men det var precis så det var, ca 33 graders värme när vi kom fram på tisdagen och detta höll i sig ett 

par dagar, inklusive torsdag och fredag då vi hade våra uppvisningar ute på gator och torg. 

Snacka om att svettas! Det gick inte att röra sig förrän svetten rann av oss.  

Men fredag kväll blev det omslag i vädret och det började åska, blixtra och regna. Det var inte lite 

regn som kom heller. Vi var fyra damer som startade med att promenera hem från centrum, 

utrustade med en paraply och två regnkappor – det vill jag bara säga, det räckte inte mot det regn 

som föll. Till slut lyckades vi hejda en taxi och kunde åka sista biten till vandrarhemmet, genomblöta. 

Skor, kläder, väskor med mera hängdes på tork på olika ställen på vandrarhemmet, säkert till glädje 

eller förargelse för övriga boende, men vad skulle vi göra? 

Nåväl, såhär i efterhand kan vi ju bara skratta åt det och konstatera att vädret är det inte mycket att 

göra åt, varken regn eller solsken! 

Lotta  

 

 

 Vi gratulerar! 
   

 

  
 3/10  Henrik Hoff   40 år 
 

 

 

Ett försenat tack 

Nu är det ett tag sedan jag firade min födelsedag, men mitt ”slarviga jag” har glömt att skriva och 

tacka.                                                                                                                                                                   

Stort tack för uppvaktningen i samband med min födelsedag i maj månad.                                              

Jag har ännu inte druckit upp allt vinet, så jag har mer att njuta av! 

Lotta  (30 + 30 år ung?? ) 
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Kalender 2016 

 
Danslagen: 
 
Måndagar  kl. 18.00-19.00  Knattelaget   160822-161205 
Måndagar  kl. 18.00-1900  Barn/Mellan-laget   160822-161205 
Måndagar  kl. 19.15-21.15  Måndagsgrupp   160829-161205 
Tisdagar  kl. 19.30-21.30  Herrskapsdansarna   160913-161206 
Torsdagar kl. 18.00-20.00  Ungdomslaget   160825-161208 
Torsdagar kl. 19.00-21.15  Vuxenlaget    160825-161208 
 

 
Oktober 
?? Tittekväll för ungdomslaget, datum bestäms senare 
10 Tittekväll för knattelaget 
17 Tittekväll för barnlaget 
3 Interimsstyrelsemöte ny förening 
4 FV & SGV Styrelsemöte följt av gemensamt styrelsemöte samt PRESSTOPP 
13 Halvårsmöte FV & SGV följt av konstituerande årsmöte för bildande av ny förening 
 
November 
7 Interimsstyrelsemöte ny förening 
12 Ljusstöpning på Wallåkra stenkärlsfabrik 
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 Styrelsemöte samt PRESSTOPP 
170111 SGV Styrelsemöte 
170114 Kurs Danssjov i Taastrup, Danmark 
170207 SGV Styrelsemöte 
170304 Årsmöte FV & SGV 
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
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