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Ordföranden har ordet. 

 

Tack alla funktionärer för det gångna året. Alla har gjort ett mycket bra jobb och jag hoppas 

på samma entusiasm och glädje under 2016! 

 

God fortsättning på det nya året! När jag ser tillbaka på 2015 tycks det ha gått väldigt fort! 

Ändå hände det massor av saker. Midsommarfirande, uppvisningar, resor och besök, för att 

nämna några. Våra arbetsgrupper tillsammans med SGV har också jobbat vidare och kommit 

med en hel del förslag på aktiviteter och förbättringar, vilket bådar gott för framtiden. 

 

En helg i december var det traditionsenlig granhuggning i Kärrstorp, vår nya fina skog. 

Granarna fick även detta år högsta betyg av alla. Vi hoppas och tror att vi kommer tillbaka dit 

i slutet av detta år. Tack till er alla som i ur och skur tog hand om våra gäster, nätade granar, 

serverade korv, kaffe, glögg m.m. Ni gjorde ett fantastiskt jobb! Kunderna är helnöjda och vill 

komma tillbaka den 10 och 11 december. 

 

Nu är det 2016 som gäller! Vi har redan startat upp med styrelsemöte och de tre 

arbetsgrupperna kommer att fortsätta jobba och vi ser redan mycket positiva resultatet. Jag är 

säker på att det kommer att hända fler saker under året och att vi snart kommer fram till en 

ännu större gemenskap. 

 

Sektionerna har gjort upp planer för verksamheten och dessa kommer att presenteras på 

årsmötet som i år är på en torsdag, den 10 mars med start kl. 18.00. Jag hoppas många möter 

upp denna kväll. Efter årsmötet blir det gemensamma diskussioner med SGV:arna.  

 

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

 

/Mats Hansinger 
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SGV medlem Ann-Christine Nilsson 
 

Tyvärr måste jag inleda 2016 med att berätta Ann-Christine Nilsson i Höllviken avled på 

nyårsaftons morgon. Ann-Christine blev 71 år. Hon var aktiv både som folk- och 

herrskapsdansare. Förutom dansare var det Ann-Christine som såg till att vi fick SGV:aren i 

många år. Hon och Tommy var redaktörer och när det fattades lite text så skrev Ann-Christine 

själv det som behövdes. Förutom allt arbete med tidningen så var Ann-Christine 

styrelseledamot och alltid snabb att hoppa in och hjälpa till med vadhelst som behövdes. Hon 

kämpade tappert mot sin cancer men till slut hjälpte inte mediciner och behandlingar. 

 

Marianne Halling 

 

 

 

 

 

Festkommitté sökes! 

Tre lediga platser finns till gemensam festkommitté med SGV.  

Vill du vara med och höja mysfaktorn i samband med temakvällar, fixa fika och glögg. 

Planera för roliga fester.  

I samband med större arrangemang kommer oberoende festkommittéer sättas samman och där 

har ni första tjing att få vara med. Låter det intressant så tveka inte att anmäla er!  

 

Anmäl ditt intresse till valberedningen. 

Med hopp om snabbt svar 

Gert-Ove Ohlin, Kristina Albrecht och Kerstin Rur 
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Kallelse till årsmöte 

OBS ÄNDRAD DAG OCH TID 
Styrelsen och funktionärerna hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till föreningens 78:e 

årsmöte som avhålls torsdagen den 10:e mars 2016 kl. 18.00 i 26:an, Sallerupsvägen 26. 

Efter årsmötet blir det diskussionsmöte tillsammans med SGV – se separat inbjudan 

 

Anmälningslistan på anslagstavlan i 26:an eller till Karin Persson, 040-96 16 27 senast 

söndagen den 6:e mars. 

 

Föredragningslista Årsmöte FV 2016 

 

§ 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

 

§ 2 Meddelande 

 

§ 3 Val av årsmötets funktionärer: 

 

a) Ordförande för dagens förhandlingar 

b) Sekreterare för dagens förhandlingar 

c) 2 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 Kulturgruppen 

g) Malmöavdelningen 

h) Folkdansringen Skåne 

i) Svenska Folkdansringen 

j) Övriga rapporter och kommande verksamhet 
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§ 6 Verksamhetsberättelse 

 

§ 7 Ekonomisk berättelse 

 

§ 8 Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet 

 

§ 9 Ekonomiska frågor 

 

a) Budget 

b) Medlemsavgifter 

c) Resekostnader och traktamente 

d) Telefonpengar 

e) Resesubventioner 

f) Fria medlemmar 

§ 10 Fastställande av antalet sektioner mm. 

 

a) Sektioner och antal ledamöter 

b) Övriga funktionärer 

§11 Val av 

 

a) Ordförande 

b) Kassör 

c) Övriga styrelseledamöter 

d) Styrelsesuppleanter varav en personlig ersättare för kassören 

e) Revisorer 

f) Revisorssuppleant 

g) Aktivitetssektionen 

h) Lokal- och Fastighetssektionen 

i) In- och Utlandssektionen 

j) Mediasektionen 

k) Dräkt- och Kulturgruppen 

l) Representanter till Folkdansringen Skånes årsmöte 

m) Representanter till Malmöavdelningen 

n) Valberedning 

§12 Övrigt 

a)  Stadgeändring 

b)  …………………………... 

c)  …………………………... 

§13 Avslutning 



6 
 

ÅRSMÖTE 2016 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet 2016. Följande funktionärer enligt 

bifogad tabell, endast i kursiv stil ej överstrukna, avgår på årsmötet. 

Med reservation för feltryck. 

Ge förslag på funktionärer, gamla och nya namn. Var inte blyg utan anmäl även dig själv.  

Ge förslag om ni anser att sektionerna skall reduceras eller utökas.  
 

Kontakta oss snarast, dock senast 2016-01-31 

Valberedningen/ 

Kerstin Rur, Kristina Albrecht och Gert-Ove Ohlin 

Styrelsen 

 2015 2016 2017 

Ordföran-

de 1 år 

Mats Hansinger   

Kassör 

2 år 

Agneta Hansinger   

Ledamot 

2 år 

Ann-Katrin Norin Ann-Katrin Norin  

Ledamot 

2 år 

Madeleine Nydahl Madeleine Nydahl  

Ledamot 

2 år 

Karin Persson   

 

 2015 2016 2017 

Suppleant/

pers. ers. 

kassör. 2 

år 

Gert-Ove Ohlin Gert-Ove Ohlin  

Suppleant 

1 år 

Kerstin Rur   

Suppleant 

1 år 

Jonny Persson   
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Revisorer 

 2015 2016 2017 

Revisor 

2 år 

Robert Persson   

Revisor 

2 år 

Volker Albrecht Volker Albrecht  

Suppleant 

2 år 

Camilla Lindvall Camilla Lindvall  

Aktivitetssektionen 

 2015 2016 2017 

Sektions-

ledare 2 år 

Madeleine Nydahl Madeleine Nydahl  

Ledamot 

2 år 

Camilla Lindvall Camilla Lindvall  

Ledamot 

2 år 

Ann-Katrin Norin   

Ledamot 

2 år 

Monica Nimgård   

Ledamot 

2 år 

Therese Willman   

Ledamot 

2 år 

Katarina Persson   

Ledamot 

2 år 

   

Ledamot 

2 år 
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Dräkt- och Kulturgruppen 

 2015 2016 2017 

Ledamot 

1 år 

Karin Persson   

Ledamot 

1 år 

Gert-Ove Ohlin   

 

In- och Utlandssektionen 

 2015 2016 2017 

Sektions-

ledare 2 år 

Ann-Katrin Norin Ann-Katrin Norin  

Ledamot 

2 år 

Katarina Persson Katarina Persson  

Ledamot 

2 år 

Theres Willman   

 

Lokalsektionen 

 2015 2016 2017 

Sektions-

ledare 2 år 

Kristina Johansson   

Ledamot 

2 år 

Royne Larsson Royne Larsson  

Ledamot 

2 år 

Jonny Persson   

Ledamot 

2 år 

Ann-Margreth 

Norin 

  

Ledamot 

2 år 

Torsten Ström Torsten Ström  

Ledamot 

2 år 
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Mediasektionen 

 2015 2016 2017 

Sektions-

ledare 2 år 

Kerstin Rur Kerstin Rur  

Ledamot 

2 år 

Kristina Johansson   

Ledamot 

2 år 

Royne Larsson Royne Larsson  

 

 

 

 

 

 

Repr. Malmöavdelningen 

 2015 2016 2017 

Ledamot 

2 år 

Torsten Ström   

Ledamot 

2 år 

Agneta Hansinger Agneta Hansinger  

Revisor 

2 år 

Robert Persson Robert Persson  

 

Valberedningen 

 2015 2016 2017 

Samman-

kallande 1 

år 

Gert-Ove Ohlin   

Ledamot 

1 år 

Kerstin Rur   

Ledamot 

1 år 

Kristina Albrecht   
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Vill du vara med och påverka föreningens framtid? 

Välkommen då att diskutera den 10:e mars mellan 20.00 och 22.00, direkt efter årsmötena för 

respektive förening.  

 

Vi hoppas att du kommer och säger vad du tycker och även lämnar dina idéer. 

 

Föreningarna bjuder på en god smörgås med dryck.  

 

Anmälan görs på lista i 26:an eller till 

Karin Persson 

mail: bavergatan@gmail.com eller  

telefon: 0725 47 78 81 

Hoppas vi ses 

Birgitta Jönsson, Karin Persson och Madeleine Nydahl 

 

 

Julåttan 2015  (julottan startade klockan åtta) 

Juldagsmorgon var det cirka tjugo folkdansare som letade sig fram till Lyngby Kyrka. Med 

hjälp av både karta, vägvisare och GPS så hittade vi till kyrkan men det var inte helt lätt då 

flera GPS visade åt fel håll när vi närmade oss. Väl framme så fick vi eld på facklorna och vi 

gick en liten runda runt kyrkan. Det blåste nordanvind och det var inte helt lätt att hålla fyr på 

facklorna. Som vanligt var det ett uppskattat inslag när vi står utanför kyrkan och hälsar 

församlingen en god fortsättning. Lyngby Kyrka är en liten kyrka och den var denna morgon 

fullsatt till sista bänkraden. En stor väldigt välsjungande kör stämde upp både i psalmer och 

med solonummer.  

Efter en fin gudstjänst satte vi oss i bilarna igen för en kort färd hem till Fredrik Jönsson i 

Genarp där han hade dukat upp en fantastisk frukost med både ägg och sill.  Det blev en 

mysig stämning med mycket prat om tomtar, julklappar, husbyggen och lite till.  

Ett stort tack till Eva-Lena och Fredrik Jönsson som stod för värdskapet denna 

juldagsmorgon.  

Karin Persson 

 

mailto:bavergatan@gmail.com
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Aktivitetssektionen 
 

Efter en behövlig vila, även om vi var många som ändå träffades bl a på julotta och i 

Taastrup, så var det skönt när vårterminen kom igång så man fick dansa av all god mat och 

julgodis. Lagom till första träningen kom det också rikligt med snö och nu känns det som 

vintern är här på riktigt. Jag själv älskar vinter om det är riktigt kallt och snö, men för en del 

innebär detta vädret bara bekymmer och elände. Därför hoppas jag att ni alla oavsett vädret i 

alla fall tycker att dansen blir ett skönt avbrott till skola, arbete och väder. 

 

Sedan vi hördes senast har det inte hänt så mycket men det som har hänt är värt att berätta 

om: 

 

 29 november var vi 105 glada barn och vuxna som samlades i 26:an för julfest. Som 

vanligt bjöds det på luciatåg med lucian Ulrika i spetsen, dans kring granen, 

uppvisningar av våra knatte-, barn- och ungdomslag, lotteri, mer dans kring granen 

innan slutligen tomtefar och tomtemor kom på besök. Annika ledde oss alla i dansen 

och till sin hjälp hade hon spelmännen Ingvar, Jesper och Ebba. En lyckad eftermiddag 

med många glada miner och minnen. Ett stort tack till alla er som hjälpte oss att få detta 

att gå runt.  

 

 

 
 
 

 30 november och 3 december var det avslutningar i respektive lag. Knatte- och 

barnlagare gjorde det lite extra festligt med julig fika. Ungdomarna hade själv bakat till 

sin avslutning och vi fick massor av goda saker. På vuxenlaget hade vi besök från 

Trehäradsbygdens folkdansgille, så vi var ca 60 dansare och två spelmän som bjöds på 

glöggfika, ”luciatåg” av Birgitta och Lotta samt massor av trevlig dans.  
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 11 och 14 januari var det dags för oss alla att dra på oss dansskorna igen då alla våra 

danslag inklusive fortsättningskursen drog igång för året. 

 

Nytt för i år är att jag inte kommer att rada upp alla aktivitet här i denna del utan kommer att 

berätta detaljerna här allt eftersom det är aktuellt. Däremot kommer ni längst bak i FV-Nytt 

alltid hitta kalendern och där hittar ni alla datum. Detta för att minska på arbetet och risken för 

felskrivningar. Jag hoppas ni kommer tycka att detta fungerar annars får ni gärna säga till. 

 

Så till det som är på gång framåt: 

 

Fortsättningskurs 

Rolf och Lotta har gått vidare med höstens nybörjarkurs på måndagar mellan 19.15-21.15. 

Dock har det varit lite färre deltagare nu, så de efterfrågar fler dansare. Känner du någon, som 

har lite danskunskaper, eller kanske själv vill få lite extra steg- och dansträning så tveka inte 

att berätta om detta eller tar er ner till 26:an på måndagar. Har ni frågor kan ni maila dem till 

aktivitet@folkdans.nu. 

 

Uppvisningar 

Det kan tyckas ligga långt borta med sommarens uppvisningar men planeringen är redan i 

gång för oss som drar i det. Än så länge är det inte så många inplanerade men vi har ett par att 

skriva in i kalendrarna: 

 

 6 juni Sveriges Nationaldag runt om i Malmö  

 24-25 juni midsommarfirande vid Oxie vårdhem, Skryllegården och Ängavallen  

 3 juli Skånska möllans dag vid Bröddarps mölla  

 20-24 juli uppvisningar i samband med Eurpoeaden i Namur, Belgien 

 

 

mailto:aktivitet@folkdans.nu


13 
 

Äggfest 24 mars kl 19.15-21.15 

En tradition som håller i sig är Äggfest i samband med vuxendansen på skärtorsdagen. Ta 

med något ”äggigt” så äter och dansar vi tillsammans med besökande dansare.  

 

 

Vårfest 23 april kl 18-23 

Något som ni absolut ska skriva in i kalendern är vårens stora händelse, Vårfest den 23 april. 

Inbjudan kommer senare men förbered er på en underbar kväll med gemenskap, dans och 

massor av levande musik. Tillsammans med SGV och Folkmusik på Söderslätt så ska vi 

försöka skapa en kväll i dansens och musikens tecken. 

Så på med dansskorna eller bara kom ner till 26:an för lite gemenskap, så hoppas jag vi ses 

under 2016. 

 

God fortsatt läsning till er alla, 

 

Madeleine Nydahl 

 

PS Tänk på att alla kan bidra till FV-Nytt! Har du bilder som du vill dela med dig? Eller 

kanske ett kulturellt evenemang du vill berätta om? Eller något roligt minne att dela med dig? 

Kanske ett tips i form av recept, dräktråd eller dylikt? Ju mer variation det blir i våra 

insändare desto mer levande blir FV-Nytt. Tack på förhand! DS 
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Dansesjov i Taastrup 

För tredje året i rad var FV inbjudna till Dansesjov i Taastrup första lördagen efter 

trettondehelgen. Årets danskurs var precis lika trevlig som tidigare kurser. Duktiga 

instruktörer och spelmän med en fin blandning av danska danser men även små danser från 

andra länder. Vi hade vår egen lunchkorg med likväl som eftermiddagskaffet och det smakade 

gott när vi har dansat i flera timmar.  

När kursdagen var slut blev det en liten paus innan våra vänner från Taastrup dukade fram de 

mest delikata ”smörrebröd” som vi blev bjudna på tillsammans med en god öl.  Det blev lite 

mera dans innan vi vid niotiden på kvällen satte oss i bilarna och körde mot Sverige igen. 

Tack för en trevlig dag med fin gemenskap. 

Karin Persson 
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Brudgumsskjortan på Lilla Rödde Textilmuseum 

I augusti 2015 besökte FV och SGV Lilla Rödde Textilmuseum. Se Bertil Johannessons 

berättelse i FV-Nytt nr 4 2015. 

I Museet hänger en brudgumsskjorta som tillhört Per Larsson på gården Kobjer, Everlöv nr 8. 

Per Larsson (1824–1912) bodde hela sitt liv på Kobjer. Han vigdes 1852-03-28 med Sissa 

Åkesdotter (1833-1907) 

  

 

 

 

              Foto: Ronny Månsson 

 

 

Några frågor som framkom efter besöket: Varför hänger Pers skjorta på museet? Varför hade 

han inte skjortan på sig när han begravdes som seden brukar vara? 

 

För att få svar måste man ta till lite släktforskning.  

Per var far till Hanna Persdotter som gifte sig med Jöns Olsson på Lilla Rödde, och de fick 

barnen Anna och Hanna, som Per alltså var morfar till. 

I kyrkoböckerna står Per som undantagsman, dvs. han bodde på ett undantag (litet hus) 

någonstans på ägorna skilt från gårdshuset på Everlöv nr 8. Dit flyttade Per och Sissa när näst 

äldste sonen Nils övertog gården år 1900. För att få veta mer så måste man även läsa Pers 

Bouppteckning. Han hade även ett testamente. 

Pers testamente: ---Härigenom vill jag såsom min yttersta vilja och testamente hafva förordat 

att som min dotter Hanna och hennes man Jöns Olsson förut av min och aflidna Hustru Sissa 

Åkesson egodelar fått uppbära och emottaga --- 

Troligen har Per och Sissa bara tagit med sig det nödvändiga vid flytten till undantaget. 

Brudgumsskjortan har därför varit med de ägodelar som Hanna övertagit och därmed hamnat 

på Lilla Rödde. 
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Vad har detta med folkdans att göra? Därför att många av våra egna härads-/folkdräkter är 

gjorda efter ritningar på kläder som allmogen har burit. Troligen har även denna skjorta  

använts som förlaga till någon av våra dräkter. Kläder, ritningar m.m. finns på olika museer, 

t.ex. Kulturen, Österlens Museum, Nordiska Museet. 

 

Gert-Ove Ohlin 

Folkdansare och släktforskare 

 

Källor: 

Färs Härads Hembygdsförening. Lilla Rödde Textilmuseum. 

Arkiv Digital. Kyrkböcker ifrån Everlöv. Bouppteckningar Torna och Bara domsaga. 

 A 

 Er Fredrik 

Redan 50 år? 
 

Lite osannolikt för mig själv men det verkar vara sant. 

Jag fyller år i mars och bjuder till öppet hus lördagen, den 19 mars på Buxusstigen 1, Malmö. 

Från kl. 12 är ni välkomna! 

 

Det serveras enkel mat från grillen, tårta och dryck i alla varianter. 

Varmt välkommen! 

 

Volker Albrecht 
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MEDLEM 
 

. 

Medlemsavgift 

Glöm inte att betala medlemsavgiften senast den 31 januari 2016. 

Medlemsmatrikel 2016 

Matrikel skickas i samband med nästa nummer av FV-Nytt, mars 2016, med e-post eller med 

papperskopia, till de som inte lämnat e-postadress.  

Gert-Ove Ohlin 

Medlemsregistret  

Telefon: 040-54 52 42 

E-post: medlem@folkdans.nu 

 

 

 

Vi gratulerar!  
   

 

  

 21/1  Lars Freed   70 år 

  22/1  Karin Otterhag Persson  70 år 

14/3  Volker Albrecht  50 år 

 24/3   Sven Sandberg  85 år 

 

 

Kalender 2016 
 

mailto:medlem@folkdans.nu
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Danslagen: 

 

Måndagar  kl. 1800-1900  Knattelaget  160111-160530 & 160822-161205 

Måndagar  kl. 1800-1900  Barn-/Mellanlaget  160111-160530 & 160822-161205 

Måndagar  kl. 1915-2115  Fortsättningskurs  160111-160418 

Tisdagar  kl. 1930-2130  Herrskapsdansarna 160119-160607 & 160830-161206 

Torsdagar kl. 1800-2000  Ungdomslaget  160114-160609 & 160825-161208 

Torsdagar kl. 1915-2115  Vuxenlaget   160114-160609 & 160825-161208 

 

Januari 

19        Terminsstart Herrskapsdansarna 

 

Februari 

13 Funktionärsdag HLR i 26:an 

 

Mars 

10        Årsmöte med efterföljande diskussioner (även SGV) 

16        Konstituerande styrelsemöte samt PRESSTOPP för FV-Nytt 

24 Äggfest vid vuxendansen 

 

April 

 Tittkvällar för knatte- och barnlag, datum bestäms senare 

18 Terminsavslutning på fortsättningskursen 

23 Vårfest i 26:an 

 

Maj 

 Läger för knatte-, barn- och ungdomslag, datum bestäms senare 

17 Styrelsemöte samt PRESSTOPP för FV-Nytt 

27 Funktionärsträff med bangolf 

30 Terminsavslutning på knatte- och barnlag  

 

Juni 

6 Uppvisningar i samband med Sveriges Nationaldag runt om i Malmö 

7 Terminsavslutning för herrskapsdansarna 

9 Terminsavslutning på ungdoms- och vuxenlaget 

16 Extra träning inför midsommar 

24 Midsommar-uppvisningar på Oxie vårdhem och vid Skryllegården 

25 Midsommar-uppvisning på Ängavallen  

 

Juli 

3 Uppvisning vid Bröddarps mölla under Skånska möllans dag 

 

Augusti 

22 Terminsstart för knatte- och barnlag 

25 Terminsstart för ungdoms- och vuxenlag 

28 Preliminärt Höstupptakt 

30 Terminsstart Herrskapsdansarna 

30 Styrelsemöte samt PRESSTOPP för FV-Nytt 

 

 

 

September 
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Oktober 

 Tittkvällar för knatte- och barnlag, datum bestäms senare 

4 Styrelsemöte samt PRESSTOPP för FV-Nytt 

13 Halvårsmöte (även SGV) 

 

November 

12               Ljusstöpning på Wallåkra stenkärlsfabrik 

15 Styrelsemöte samt PRESSTOPP för FV-Nytt 

 

December 

4 Julfest 

5 Terminsavslutning knatte- och barnlag 

6 Terminsavslutning herrskapsdansarna 

8 Terminsavslutning ungdoms- och vuxenlaget 

10-11 Julgranshuggning 

 

2017 

170110 Styrelsemöte samt PRESSTOPP för FV-Nytt 

170114 Kurs Dansesjov i Taastrup, Danmark 

170304 Årsmöte (även SGV) 

170328 Konstituerande styrelsemöte samt PRESSTOPP för FV-Nytt 
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FV:s lokal och föreningsadress: 

Sallerupsvägen 26, 212 18 Malmö 

Föreningstelefon: 

040- 18 34 11 

040- 98 22 87 (Camilla Lindvall) 

www.folkdans.nu 

Bankgiro:  

201-0247   

5597-3143 (Endast medlemsavgifter) 

Ansvarig utgivare av FV-Nytt: 

Mats Hansinger 

ordf@folkdans.nu 

FV-Nytt redaktionen: 

Kerstin Rur och Royne Larsson 

Redaktionsadress: 

Royne Larsson 

Dalbyvägen 96 

232 91 Arlöv  

fv-nytt@folkdans.nu 

 

 

http://www.folkdans.nu/
mailto:fv-nytt@folkdans.nu

