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FV:s  ordförande har ordet 

Ytterligare ett år har gått och nu är det vår igen! Lika fantastiskt varje gång och när jag skriver dessa 

ord är det bara en dryg vecka fram till påsk. Årsmötet 2016 hölls torsdagen den 10 mars och det var 

dubbel mötesdag i 26:an. SGV hade sitt årsmöte samtidigt och efteråt var det gemensamt 

diskussionsmöte om föreningarnas framtid. 

 

Under ett årsmöte händer det ibland att funktionärer lämnar sin post och i år var det bland annat 

Kristina Johansson som lämnat Malmö för studier och framtid på hemmaplan i Dalarna. Tack Kristina 

för ditt arbete i Lokal- och fastighetssektionen samt Mediasektionen och lycka till med studierna. Du 

är alltid välkommen tillbaka!  

 

En hel sektion försvann, då In- och utland gick in i Aktivitetssektionen. Allt som har med aktivitet att 

göra ingår alltså nu i denna sektion! Dessutom har vi fått en ”nygammal” grupp, en festgrupp har 

bildats, som ska se till att vi har det fortsatt trevligt. 

 

Under det gångna året har samarbetet mellan FV och SGV tagit många steg framåt. Ja, så många att 

det nu står klart att vi vill skapa en gemensam framtid, två ska bli en. Arbetsgrupperna kommer att i 

detalj gå igenom vad som behöver göras inför ett samgående. På halvårsmötena i oktober månad 

kommer rapporter att framläggas. 

  

Nu är det dags att värma upp inför vårens och sommarens utmaningar! 

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

 

Mats Hansinger 
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Ordförande i SGV har ordet 

 

Jag vill först tacka för det förtroende ni gav mig på årsmötet. Som nybliven 

ordförande ser jag det som min främsta uppgift att leda SGV fram till ett 

samgående med FV. Den gemensamma diskussionen efter årsmötet tolkar jag som 

att alla är positiva till ett samgående så snabbt som det formellt går att 

genomföra. 

 

Samarbetet med FV upplever jag som ett energitillskott för dansen inom SGV. Tillsammans är vi alltid 

många på övningskvällar och uppvisningar. Det klassiska problemet uppstår tyvärr till midsommar i 

Folkets Park när vi inte kan ta hjälp av FV, som ska vara i Skrylle. Jag upprepar Mariannes vädjan till 

dansarna att ställa upp så att vi blir åtta par på uppvisningen. 

 

Ännu en av våra medlemmar, Lennart Ellberg, har gått bort. Personligen har jag bara mött Lennart 

som ett namn på föreningens revisionsberättelse, i Thomas minnesord kan ni läsa hur betydande han 

har varit för föreningens utveckling. Även om man inte har tid, möjlighet eller ork att dansa finns det 

alltid något man kan bidra med för att föra föreningen vidare. Detta skall vi tänka på nu när SGV är på 

väg in i en ny spännande utvecklingsfas. 

 

Slutligen vill jag tacka Marianne för allt det arbete hon har lagt ner som ordförande i SGV. Lyckligtvis 

kommer hon att fortsätta som styrelsemedlem och dansledare i föreningen. Därtill kommer all den 

nytta vi har av hennes arbete i distriktet, Folkdansringen och Europeade-kommittén. 

 

Lars Kayser 
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Minnesord Lennart Ellberg 

Lördagen den 27/3 nåddes vi av den sorgliga informationen att vår guldmärkesmedlem  

Lennart Ellberg gått bort i sviterna efter en ny svår infektion. 

Det är alltid tragiskt när en nära vän och i SGV:s fall en mångårig medlem inte längre finns med i 

verksamheten. Lennart har förvisso inte kunnat vara aktiv under sin åttaåriga fysiska sjukdom, men 

var i alla fall medlem. Han fyllde 65 år måndagen före sin bortgång. 

 

Lennart blev medlem i december 1969 och kom som nybakad student för att lära sig dansa 

gammaldans och folkdans. Med stor iver och ambition, som alltid präglat Lennarts levnadsstil, så 

ökades danskunskapen. 

 

Till en utlandsresa fick han uppdraget att bära den svenska fanan. Naturligtvis inte då som de flesta 

andra skulle gjort, bara tycka att det var ett trevligt uppdrag. Nej då! Med sin sedvanliga energi så 

läste han in allt, som krävs av en ansvarsmedveten fanbärare och visade vid våra representationer 

upp sina nyförvärvade kunskaper. 

 

Han fortsatte sina studier i Lund och blev en mångkunnig elev, som gick ut med mycket goda vitsord 

och med stor erfarenhet av ledningsarbete. Dessa kunskaper kom föreningen till godo och blev en 

stor tillgång, vilket ledde till en mångårig funktion i styrelsearbetet.  

 

Inte bara i föreningen uppmärksammades hans kunskaper. Jag minns en riksstämma i Blekinge, där 

fullständigt kaos uppstod och stämman var på väg att remitteras, för att tas upp senare under året. 

Lennart, som egentligen bara var åhörare, erbjöd sig att vara med i en grupp som isolerade sig under 

ett par timmar för att hitta en lösning, så att stämman kunde genomföras. Resultatet blev att 

stämman fortsatte och Lennart hade visat sitt kunnande. 

 

Detta var säkert en stor anledning till att Lennart blev engagerad både i distriktet, regionen och i 

riksarbetet. Där var han aktiv ända tills han svårt drabbades av sin inre sjukdom. 

 

För föreningen visade han även andra sidor. Han startade med några vänner ett bryggeriföretag, som 

visade upp sig på allehanda marknader. 

 



5 
 

Jag var själv med runt om i Skåne och Blekinge.  Företaget öppnade ett litet stånd på Gustav Adolfs 

Torg under en Malmöfestival, vilket inte räckte till för Lennart. 

 

Raoul Wallenbergs Park var ju ledig? Vi besökte festivalledningen, som önskade oss lycka till på 

platsen där ingen tidigare lyckats. Med hårt arbete och 150 medarbetare från alla 

Malmöföreningarna, blev slutresultatet, efter många mödosamma men trevliga år, lyckat. 

 

Personligen minns jag en händelse i skidvärlden. Som många av oss andra i föreningen skulle även 

familjen Ellberg åka skidor och följde med på min bussarrangerade resa till Finkenberg i Österrike. 

För Lennart var det första gången och han skulle korrekt börja med skidskola. 

 

Hans grupp fick under två timmar gå runt i en cirkel på en plan lätt sluttande mark bärandes på 

skidorna i famnen. Med hans ambitioner så såg han inte glad ut! Vi har skrattat mycket åt det senare. 

Med många egna veckolägenheter i Alperna och skickligt styrelsearbete på Hotell Goldried i Matrei, 

så blev Lennart snart en mycket duktig skidåkare, något han med sorg inte kunde uppleva efter sin 

sjukdom för åtta år sedan. 

 

Lennart ställde alltid privat upp för många av oss i föreningen och saknaden är stor. 

Vi sänder en tanke till familjen, som positivt stöttade Lennart i hans aldrig sinande arbetsintresse, 

som med alla kontakter ändå medförde många trevliga oförglömliga familjeupplevelser.   

Vi tackar Lennart för allt han gjort för SGV och även privat för många av dess medlemmar. 

Vi saknar dig! 

Thomas Pilkrona 
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 Aktivitetssektionen För att veta hur många ägg som vi ska  

 

 

Att vara vår eller icke vara vår? Ja, man kan ju undra om vädergudarna har det svårt att bestämma 

sig. Just nu skiner solen och himlen är blå men man vågar inte hoppas. Maken brukar säga att vintern 

inte är över förrän efter påsk och innan dess kan man vänta sig kyla och snö. Vi får väl se om han har 

rätt i år?! 

 

Sen vi ”lästes” senast så har vi haft tittekväll hos Knattelaget, som vanligt välbesökt , där våra minsta 

fick möjlighet att visa upp vad de gör på träningarna men också att dra ut föräldrar och andra  

släktingar i dans och lek. 

 

 
 

Marianne Halling, Nathali Willman och undertecknad besökte i februari Norrköping för kursen 

”Ömmande fötter och knarrande knä” genom Svenska Folkdansringen. En dag som gav lite tips och 

idéer kring hur man ska skydda sin kropp men ändå kunna delta aktivt i dansandet.  

 

Kalendern växer då den fylls på med både det ena och det andra. Denna hittar ni längst bak och 

nedan hittar ni lite mer detaljerat om det som är värt att nämna just nu. 

 

Så till det som är på gång framåt: 
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Uppvisningar 

Vi har fått in någon ny uppvisning sen senast. Till dessa anmäler ni enklast på listorna i 26:an eller via 

mail till aktivitet@folkdans.nu . 

 

20 maj Bulltoftadagarna – uppvisning och deltagande  KBU 

6 juni Uppvisningar i samband med Sveriges Nationaldag runt om i Malmö KBUV 

17 juni Uppvisning på Glasklart, Malmö med Midsommartema UV 

24-25 juni Midsommarfirande vid Oxie vårdhem, Folkets Park, Skryllegården och 

Ängavallen 

KBUV 

3 juli Uppvisning i samband med Skånska möllans dag, Bröddarps mölla UV 

20-24 juli Uppvisningar i samband med Eurpoeaden i Namur, Belgien V 

 

 

Vårfest 23 april kl 18-23 
Snart är det dags för årets händelse – vårfest i 26:an. På annan plats i tidningen hittar ni inbjudan till 

detta evenemang som jag även hoppas nått er per mail. Fast anmälningstiden gått ut finns det 

platser kvar så anmäl er gärna om ni missat att göra detta. Än är det inte för sent! 

Anmälan görs till aktivitet@folkdans.nu eller med samtal/SMS till 0708-630048 (Madeleine Nydahl).  

 

Ha en underbar vår (när den behagas komma) så hörs och ses vi snart igen, 

 

Madeleine Nydahl 

 

        

mailto:aktivitet@folkdans.nu
mailto:aktivitet@folkdans.nu
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Den dolda kvinnomakten 

http://skarhult.se/8/utstallningen/den-dolda-kvinnomaken 

Följ med på en spännande utställning söndagen 22 maj klockan 14.00. 

Utställningen visar i rik detalj 20 slottsfruars liv på plats i de salar kvinnorna byggt, verkat och dött i. 

Kvinnornas liv och strävan spelas upp i närbild. Dessa kvinnor har genom eget mod, handlingskraft 

och ambition avgjort slottets historia.  

Platsen är Skarhults slott som ligger mellan Lund och Eslöv.  

Pris: Entré 70:- + guidningen som kostar 700:- som delas på antalet deltagare. Plats till max 20 

personer. Blir det stort intresse så kan vi boka två guidningar.  

Anmälan på lista i 26:an eller direkt till Karin Persson tel 0725 477 881 eller bavergatan@gmail.com 

 

Affischen visar Mette Rosenkrantz, Skarhults första slottsfru och Danmarks rikaste kvinna. 
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Europeaden 

 

Efter den stora festen i Helsingborg (stort tack till alla som ställde upp) så är det dags i år att lämna 

över flaggan till Namur i Belgien. Vi åker tillsammans med Trehäradsbygden och några dansare från 

Linderöd och Skurup. Vi är inte så många från Sverige men förhoppningsvis kan vi bli riktigt många 

grupper nästa år 2017 när Europeaden kommer till Åbo/Turku i Finland. Svenska Folkdansringen 

kommer att hjälpa till med samordningen av dans och det är lätt att ta sig till Åbo med färja från 

Stockholm. Man räknar även med folkmusik och dans på båten eftersom det lär komma busslaster 

den vägen från övriga Europa. Det är även lätt att hitta hotell i Åbo, något som hindrat vissa svenska 

grupper i år. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2018 kommer Nordlek till Sverige och Falun och Europeaden kommer att vara i Viseu, Portugal. Det 

blir med andra ord två lockande arrangemang - men också olika - lockar olika åldersgrupper?  

  

Olika resor har olika mycket dans och olika upplevelser - ofta tar det några års besök att hitta rätt och 

få vänner som man sedan återser och gläds åt att träffa. Men som sas på diskussionen efter årsmötet 

"Det är roligt att resa". 

 

Marianne Halling 
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Rapport från årsmötet på SGV 

Marianne Halling hälsade alla välkomna och konstaterade att 2015 har varit ett fantastiskt dansår! 

Föreningens 85-års jubileum och Europeaden som ägde rum i Helsinborg lyftes med stor värme. 

Samtidigt berättade Marianne om det tragiska att vi har förlorat 3 av föreningens medlemmar. Ann-

Christine Nilsson, Tommy Linton och Lennart Ellberg uppmärksammades för deras insatser i 

föreningen och hyllades med en tyst minut. 

Med Elisabeth Gerderoth vid rodret som kassör hade revisorerna inget att anmärka. Även budgeten 

för 2016 klubbades snabbt igenom. När styrelsen presenterade verksamhetsplanen meddelades att 

även i år har vi för avsikt att dansa. Härligt! Marianne lyfte Midsommarfirandet och uppmanade oss 

alla att medverka. I år ansvarar vi för firandet i Folkets Park som är ett mycket uppskattat 

arrangemang med många besökare.  

Nytt för 2016 är att Lars Kayser går upp som ordförande i föreningen. Lycka till med detta uppdrag 

Lars! Annars känner vi igen styrelsen från tidigare år. Birgitta Jönsson passade på att tacka Marianne 

för sina goda insatser i föreningen. Under våren håller vi tummarna att  

Marianne får ta sig an ordförandeklubban på distriktsnivå. 

Under övriga frågor kom olika informationsärenden upp. Birgitta Jönsson uppmanar alla medlemmar 

att ställa upp när det är dags för städdag i 26:an. Då Eva-Lena Jönsson valdes till redaktör för 

SGVaren tydliggjordes att artiklar skickas till henne framöver. I år samkör vi våra medlemstidningar i 

SGV och Folkdansens Vänner och målet är 6 tidningar per år. Torsten Bäck hyllades för att varit 

föreningen trogen i 10 år. Lennart Svensson och 

Torgny Wessman tackade föreningen för 

uppvaktningen av sina högtidsdagar. 

 

Marianne tackade alla för visat intresse och med 

detta gick vi vidare med framtidsdiskussioner 

tillsammans med Folkdansens Vänner. 

 

Vid pennan, 

Eva-Lena Jönsson 
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Besök hos Herrskapsdansarna 

Lions club Reng Höllviken gästade herrskapsdansen.  De flesta dansarna hade klätt upp sig och vi fick 

se dem framföra ett par danser. Utöver detta så fick vi information om kläderna, tidsålder, material 

etc och inte minst fick vi ta del av det hemliga språket med muscher och solfjädrar. Det hela 

avslutades med en gemensam dans då 16 Lionsmedlemmar lockades upp på dansgolvet och fick 

prova på att dansa La petit Charlotte vilket gick riktigt bra så det blev da capo på dansen. 

Vi är mycket nöjda med besöket hos er, framfört av Birgitta (Lionsmedlem och SGV:are) 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

MEDLEM 

 

 

Medlemsmatrikel 2016 Folkdansens Vänner,  Malmö 

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

papperskopia, till de som inte lämnat e-postadress. 

 Gert-Ove  

Medlemsregistret 

 Telefon 040-545242 

 E-post medlem@folkdans.nu 

 

 

 

 

 

Vi gratulerar!  
   

 

  
12/5 Torsten Ström                            60 år 

21/5 Theres Willman  30 år 

11/4 Marie Ellberg   65 år 

12/5 Lotta Andersson  60 år 

 

mailto:medlem@folkdans.nu
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Kalender 2016 
 

Danslagen: 

 

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

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

Måndagar  kl. 1915-2115  Fortsättningskurs  160111-160523 

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 

 

Mars 

24 Äggfest på vuxendansen 

 

April 

4 Tittekväll för barnlaget 

5 Gemensamt styrelsemöte FV/SGV 

9 Distriktets årsmöte hos Logdansarna, Lund 

21 Tittekväll för ungdomslaget  

23 Vårfest i 26:an 

24 Distriktets BU-träff i 26:an 

 

Maj 

16 SGV Styrelsemöte 

17 FV Styrelsemöte samt PRESSTOPP 

20-22 Bulltoftadagarna (FV barn- och ungdomslag deltar på fredagen) 

20-22 Läger för knatte-, barn- och ungdomslag i Höörs Nygård 

22 Studiebesök ”Den dolda kvinnomakten” på Skarhults slott 

23 Terminsavslutning på fortsättningskursen 

27 FV Funktionärsträff med golf 

30 Terminsavslutning på knatte- och barnlag  

31 SGV Styrelsemöte 

 

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 

17 Uppvisning på Glasklart, Malmö 

24 Midsommaruppvisningar på Oxie vårdhem, Folkets Park och vid Skryllegården 

25 Midsommaruppvisning på Ängavallen  
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Juli 

3 Uppvisning vid Bröddarps mölla under Skånska möllans dag 

20-24 Europead i Namur, Belgien 

 

 

Augusti 

22 Terminsstart för knatte- och barnlag 

25 Terminsstart för ungdoms- och vuxenlag 

28 Preliminärt Höstupptakt 

30 Terminsstart Herrskapsdansarna 

30 FV & SGV Styrelsemöte samt PRESSTOPP 

 

September 

 

Oktober 

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

4 FV & SGV Styrelsemöte följt av gemensamt styrelsemöte samt PRESSTOPP 

13 Halvårsmöte FV & SGV 

 

November 

12 Ljusstöpning på Wallåkra stenkärlsfabrik 

15 FV & SGV Styrelsemöte samt PRESSTOPP 

 

December 

4 Julfest 

5 Terminsavslutning knatte- och barnlag 

6 Terminsavslutning Herrskapsdansarna 

8 Terminsavslutning ungdoms- och vuxenlaget 

10-11 Julgranshuggning 

 

2017 

170110 FV Styrelsemöte samt PRESSTOPP 

170111 SGV Styrelsemöte 

170114 Kurs Dansesjov 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 
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