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Ordföranden i FV har ordet. 

 

Våren kom och sommaren kom! Dock fick vi ett förhoppningsvis inte så långt avbrott till pingsten. Vi 

ser fram emot en skön sommar med semester, skollov och annan ledighet!  

 

Snart är det avslutningar i skolorna, midsommar närmar sig och då blir det aktuellt med sommarens 

uppvisningar. På tal om midsommar har SGV gäster från Folkloregruppe Linsengericht i Tyskland och 

det blir uppvisningar i Oxie, Skrylle, Folkets Park och på Ängavallen. Dessutom trevlig samvaro i 26:an 

med dans och musik. 

 

Det är många saker som diskuteras i samband med sammanslagningen av FV och SGV. De tre 

arbetsgrupperna jobbar för högtryck och på halvårsmötet kommer de sista presentationerna att 

göras och då ska vi vara beredda på att ta viktiga beslut inför framtiden. Vill redan nu be er alla 

notera dag och tid, för vi ses väl i 26:an den 13 oktober kl. 18.00 på halvårsmötet. 

 

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

 

/Mats  

 

Ordförande i SGV har ordet 

Föreningen är nu på väg in i årets mest intensiva period. Jag tänker givetvis på alla 

uppvisningar på Nationaldagen och under midsommar. Till detta kommer värdskapet 

för våra gäster från Linsengericht. Personligen tycker jag att uppvisningar är en viktig 

drivkraft under årets träningskvällar. Om en uppvisning skall vara riktigt givande, så 

gäller det att danserna sitter. 

Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att sammanföra SGV och FV i en förening. På samma sätt som 

i företagsvärlden så tror jag på många synergieffekter, dvs att vi undviker dubbelarbete och kan 

koncentrera oss på kärnverksamheten. 

Längre fram är det dags för årets Europeade. När vi väl är i Namur så känns det som en aktiv 

semester tillsammans med många goda vänner. 

Lars Kayser 
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Nu kööööör vi! 

 

I ett led i att vi nu går mot en gemensam förening samt jobbar mer och mer ihop bland 

annat genom att numera endast ha en tidning så kommer mitt bidrag framöver inte ha 

rubriken Aktivitetssektionen då det jag skriver kommer både från denna sektion men lika 

mycket från Verksamhetsgruppens arbete. Jag dock kommer fortsätta berätta om vilka 

aktiviteter som genomförts men framför allt om vad som komma ska. 

 

Vi går nu in i vår mest intensiva period med massor av uppvisningar och deltagande i 

olika arrangemang. Jag hoppas så många av er som möjligt anmält er till våra 

uppvisningar men också speciellt till midsommar. Tänk på att man kan hjälpa till på 

andra sätt än att dansa. Det ska bäras fanor, delas ut broschyrer, behövs värdar, ska 

lekas och visas att vi finns och har roligt ihop oavsett ålder eller fysisk kapacitet. Anmäl 

er på listorna i 26:an eller hör av er på aktivitet@folkdans.nu om ni kan hjälpa till vid 

någon av våra aktiviteter som ni kan se i kalendern längst bak i tidningen och nedan. 

 

Det har redan hänt en del saker sen senast: 

 

Den 21 april så fick alla möjlighet att besöka Ungdomslagets tittekväll. Det var ett bra 

tag sen detta arrangerades senast och det var kul att få en inblick i hur deras träningar 

ser ut. Det är fullt ös från start till slut och alla vi som var där fick också dansa med i 

flera danser. 

 

 
 

Vårfest har också, efter lång tids planering, gått av stapeln. Mer om detta kan du läsa 

på annan plats i tidningen. Som en av arrangörerna vill jag bara skicka ett stort tack till 

alla som hjälpte till på olika sätt - både med att plocka fram/undan, genom att dansa och 

spela eller bara genom att vara där. Vi hoppas detta ska kunna bli ett återkommande 

arrangemang kanske flera gånger om året. 

mailto:aktivitet@folkdans.nu
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Dagen efter vårfesten, den 24 april, var våra barn och ungdomar på plats i 26:an för att 

delta i Skåne distriktets BU-träff. Från FV var det 11 FV barn/ungdomar med 5 ledare 

som deltog. Förutom FV var även Hembygdsgillet och Rönnehälls folkdanslag på plats. 

Man dansade gemensamt på förmiddagen och delades under eftermiddagen upp i två 

grupper (yngre och äldre deltagare). Nästa träff hoppas man kunna arrangera i höst och 

då är tanken att man ska vara i Linderöd. 

 

Som avslutning på en intensiv helg tog våra ledare – Camilla, Katarina och Alexandra, på 

sig dansskorna även på måndag eftermiddag den 25/4 för att delta i Malmö 

Internationella skolas fritidsverksamhet och lära ut folkdans. Två grupper med ca 

20-30 barn i varje dansade med stor intensitet och glädje. 

 

Samma vecka, på torsdagen den 28/4, tog jag emot tre elever från nian på 

Ringsjöskolan, Höör som gått vidare med sitt forskningsprojekt till en internationell 

tävling i Istanbul, Turkiet. Förutom att tävla tänkte de även visa upp något svenskt under 

en av kvällarna när man skulle ha kulturkväll. Valet föll på folkdans och jag lärde dem 

Tuppede höna och Texasschottis. Det gick väldigt bra och jag hoppas de lyckades även 

väl på plats. Förhoppningsvis får jag kanske lite bilder och information om hur det gick 

som jag kan ta med i nästa nummer. 

 

Nu är vi framme vid dagens datum dvs den 21 maj och igår var knattar, barnlagare och 

ungdomar tillsammans med ledare på Bulltoftadagarna där vi visade upp oss både 

genom uppvisning och prova-på dans. Vid det senare var det flera barn/ungdomar som 

dansade med oss och verkade tycka det var roligt med dans. 

 

Just nu befinner sig våra knatte-, barn- och ungdomslag i Hörrs Nygård på läger och jag 

hoppas de har riktigt fint väder men framför allt mysigt och roligt ihop utan oss föräldrar. 

Om allt vill sig väl kanske vi kan läsa om detta också i detta nummer annars får vi vänta 

till i höst.  

 

Som ni märker så sitter vi inte precis hemma och rullar tummarna utan vi försöker vara 

ute och visa upp oss så mycket vi kan. Vi tror att detta är det bästa sättet att locka till 

oss nya medlemmar. 

Och då kommer vi osökt in på vad som komma skall. Som vanligt hittar ni alla 

arrangemang vi ska delta i sist i kalendariet. Ni som ska delta och skrivit upp er på listor 

kommer få mer information efter hand som det är aktuellt men jag tänkte ändå nämna 

ett par saker där ni gärna få komma och titta på oss, eller delta om ni har möjlighet. 

 

OBS! För mer exakta tider håll koll på www.folkdans.nu ! 

 

6 juni   Sveriges Nationaldag runt om i Malmö. Ni kan se oss kl. 11.20 på 

Stortorget samt med start kl 12.00 (uppvisning 12.30) i Folkets Park. 

 

24 juni  Midsommarfirande både i Folkets Park, Malmö ca 13.00-15.00 och på 

Skryllegården, Dalby ca 14.00-16.00. 

 

25 juni   Midsommarfirande på Ängavallen, Vellinge ca 14.00-16.00. 

 

2 juli   Uppvisning i samband med Smyge Spelmansstämma där ungdomarna 

ska dansa kl 17.00 och vuxna kl 18.00. 

http://www.folkdans.nu/
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3 juli   Uppvisning i samband med Skånska möllans dag vid Bröddarps mölla 

någon gång mellan 13.00-16.00. 

 

21+28 augusti Dans i Sommar – alla tre föreningar i Malmöavdelningen kommer att 

leda prova-på-dans och ha uppvisning i Brändan i Folket Park. Som det 

ser ut just nu blir det mellan 13.00-16.00. Roligt om vi kan vara många 

dansare/spelmän på plats. 

 

4 september Uppvisning och deltagande i Höstfest i Beijers Park kl 13.00-16.00.  

 

Så på med gott humör och ev. dansskorna, om ni kan och har lust, och kom och hjälp 

till. Alla behövs!  

 

Glad sommar, 

 

Madeleine Nydahl 

FV Aktivitetssektion & Verksamhetsgruppen 

 

 

 

 

  

FORUM FÖR HISTORISK DANS OCH MUSIK                     

 
 
I år var det Herrskapsdansarna i Halland som ansvarade för Forums kostymsbal och årsmöte den 14 -
15 maj. Arrangemanget var förlagt till Tylebäcks kursgård, Tylösand, Halmstad. Vi var inalles tio 
medlemmar från Skåne, (SGV:s Herrkapsdansare och Skånes Högreståndsdansare). Totalt deltog 80 
dansare från Sverige och Norge. Lördagseftermiddagen ägnades åt genomgång av vissa baldanser 
som Gustafs skål, Ebeltoft menuett, La nouvelle provance m.fl. De flesta danserna kunde vi, men en 
del var nya. Det är alltid trevligt, att få lära något nytt. 
 
Välkomstdrink serverades kl 17.30 med efter -
följande tre-rätters middag. Till dansen spelade 
Billingekvintetten, som vi tidigare dansat till. En 
givande kväll med god mat, kaffe med hembakad 
tårta och dans, där vi också umgicks med gamla 
och nya herrskapsdansare. Många hade Björn 
och jag träffat under de år, vi deltagit på Forums 
baler. Strax innan midnatt var balen slut och de 
flesta drog sig nog till sängs, för att vara utvilade? 
till årsmötet, som började kl 10.00 på söndagen. 
 
Vid pennan  
”Madam” Marianne  
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Framtidsdiskussioner med starkt engagemang! 

Efter föreningarnas årsmöten, den 10 mars, deltog många medlemmar i en spännande diskussion om 

Folkdansens Vänner och Sällskapet Gammeldansens Vänner ska gå samman till en och samma 

förening. Sedan en tid tillbaka har olika arbetsgrupper träffats för att titta på hur vi organiserar oss i 

FV och SGV, hur vi jobbar med PR och vilken verksamhet vi bedriver.  En omvärldsanalys har gjorts 

för att se hur andra folkdansföreningar i Sverige organiserar sig och bygger upp sina verksamheter. 

Efter en inledande presentation så delades alla 

medlemmar upp i olika grupper för att ventilera 

frågeställningar inom dessa områden: 

* In-/Utland 

* Tidplan 

* Namn/Logga 

* PR/Media 

* Sektioner/Grupper/Styrelse 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns ett stort intresse att FV och SGV går samman till 

en, ny, förening. Idag tränar vi tillsammans och det är roligt. Men det finns många frågetecken som 

måste rätas ut innan beslut kan tas för en sammanslagning. Föreningarnas styrelser jobbar vidare 

med frågan och till hösten kommer vidare diskussioner att föras med medlemmar. 

Vid pennan, 

Eva-Lena 

 

24 mars 2016 

Världsrekord i äggafest 

Sällskapets Gammeldansens Vänner (SGV) bjöd tillsammans med Folkdansens Vänner (FV)  Malmö till 

traditionsenlig äggafest på skärtorsdagen. I år var det lokalt världsrekord när närmare 70 äggätande 

dansare samlats för att ha trevligt tillsammans. Tillsammans med gästerna från Trehäradsbygden, 

Linderörds folkdanslag och folkdansare från Tjörn inledde vi kvällen med att äta medhavd påskmeny. 

På borden syntes stor variation från Kinderägg till kolsvart lakrissill. 

Kvällens spelmän Rolf Pålsson och Ann-Louise Mårtensson FV, Lena Holmdal SGV och Ingvar Nilsson 

Trehäradsbygden bjöd på dansmusik. Marianne Halling SGV ledde dansen. Det kändes bra att vi fick 

möjlighet att börja förbereda dansen till vårt gemensamma uppträde i Namur under Europeaden 

2016. Efter dansen bjöds på fika med hembakade påskbakelser. Det var skratt, sång och dans. Efter 

denna trevliga inledning på påsken fanns många hjälpande händer som bar bord, stolar och fixade 

disken så alla sen kunde åka hem för att fortsätta påskfirandet i egen regi.   

Anna Månsson 
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Välkomna att fira midsommar med Folkloregruppe - Linsengericht 

  

Efter våra uppvisningar i Oxie och Folkets Park på Midsommarafton så är alla välkomna till 

Minnesberg kl 19.00 för en drink i Mariannes trädgård. Vid 19.30-tiden börjar vi grilla vid Folkets 

Hus. Alla tar med egen dryck till maten. En lista finns i 26:an för de som vill vara med men inte har 

gäster. Sista anmälningsdag är den 15 juni. Gäster, värdar och funktionärer bjuds på mat och 

självkostnadspris gäller för övriga. 

  

På midsommardagen är vi traditionsenligt på Ängavallen. Gästerna får mat hos sina värdar och på 

kvällen vid 19-tiden samlas vi i 26:an för samkväm och vi provar på varandras danser. Kaffe och kaka 

serveras.  

   

Marianne 

 

 

 

 

 

 

Foto: Werner Nystrand 

 

Malmö Opera bjuder på många intressanta föreställningar nästa säsong och som vanligt säljer jag 

biljetter. Jag har bokat till 8 olika föreställningar (Kinky Boots, Lucretia Borgia, Figaros bröllop m. fl) Ni 

som vill veta mer kan kontakta mig så skickar jag ett teatermail med info om alla föreställningar, 

datum och priser. Jag tar bara emot bokning av biljetter via e-mail - dvs ingen lista i 26:an och ingen 

samordning enbart för dansare men alla är välkomna. 

 

Marianne , e-post marianne.halling@live.se 

 

mailto:marianne.halling@live.se
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För att dansa så lite folkdans är ni med på många resor… 

Det stämmer! Under Kristi Himmelsfärdshelgen besökte vi, jag och Fredrik, tillsammans med 

Hembygdsgillet Hans-von-der-au gruppe i tyska Erbach. Resan startade för oss två redan på Valborg 

och med ett första stopp i Augustdorf.  Första gången vi hälsade på Tanz-und Trachtengruppe 

Augustdorf var för 25 år sedan och då tillsammans med Tornabygdens folkdanslag. Även om utbytet 

föreningarna emellan ligger nere så håller vi kontakten. 

I Erbach im Odenwald möttes vi av ett fullspäckat jättetrevligt program som innehöll fyra 

uppvisningar, samkväm där vi lärde ut varandras danser, vandring, sightseeing och fest. Ja, det var 

inte många lugna stunder! 

Vilka internationella utbyten vi ska ha i våra föreningar har diskuterats. Europeade, Nordlek och 

utbyten med andra lag där vi bor hemma hos varandra är olika sätt att mötas över våra landsgränser. 

För mig handlar utbyten om att knyta vänskapsband, öka kunskapen om ett annat lands kultur och 

positiva möten. Ja, det stämmer… dansen är inte det viktigaste. 

För mig handlar det inte om att vi ska välja ett sätt att möta dansen i Europa. Jag tror att alla är 

viktiga! Utbyten där vi bor hemma hos varandra bjuder dock in till en närmare och mer personlig 

kontakt tycker jag. Visst är det roligt när mailet kommer: ”Du vi planerar vår semester, är du hemma i 

sommar?”  

Till midsommar väntar nya möten med dansare från Linsengericht och i juli är det dags för Eruopeade 

i Namur vilket båda ska bli spännande! 

Eva-Lena 
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Kort rapport från distriktets årsmöte. 
 
Årsmötet avhölls den 9 april på Logen i Lund, en trevlig lokal som går att hyra och där Logdansarna 
har sin träning. Efter en välkomnande och dito god fika var det dags för årsmötesförhandlingar. Dessa 
förlöpte i rask takt och snart nog var det dags att avtacka Stig Hellemark som ordförande och i stället 
hälsa Marianne Halling välkommen på posten. Konstaterade att Malmölagen har god representation i 
distriktet. 
 
Birgitta  
 
 
 
 
 
 
 

 
Här kommer lite datum för intressanta kurser som distriktet anordnar i höst. 

  

10 september Instruktörsutbildning del 1 i Eslöv 

  

15 oktober Österrikiska och tyska danser i Eslöv 

  

16 oktober BUS-dansträff i Linderöd 

  

19 november Instruktörsutbildning del 2 i Eslöv 

 

  

Marianne 
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Vårfest! 

 
Äntligen är det vår och fest. Lördagen den 23 april var det dags. Ett gäng hade fixat och donat, ordnat 
lokal, inbjudningar och musik. Dansmusiken skulle Folkmusik på Söderslätt stå för. Jag och Rolf skulle 
spela ett par låtar till några konstruerade danser och vi fick hjälp av Jonas som är kapellmästare i 
Durfolket.       

Det började med att Söderslättsgänget spelade en kadrilj där även jag var med och dansade. Därefter 
fortsatte de att spela upp till dans. Efter ett tag var det dags för orkesterbyte vilket tar en stund när 
det är många musiker som ska upp på scen bland sladdar, mikrofoner och högtalare. Men det gav 
dansarna en liten paus där de kunde vila fötterna och dricka. Rolf och jag fick äran att spela med 
Durfolket.  
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Durfolket har ett ovanligt instrument med sig. En såg! Arne är fantastiskt duktig på att spela på denna 
såg. När man sitter uppe på scenen och tittar på dansarna så ser man väldigt många glada människor 
och detta sprider sig upp på scenen. Det var en otrolig spelglädje bland alla spelmännen. Jag tror att 
alla dansade nästan alla danserna fram till det var dags för matpaus. Efter maten fortsatte dansen 
fram till klockan 23. Man ska sluta när det är som roligast även om vi hade velat spela lite till. Jag kan 
nästan lova att dessa fantastiska musiker vill spela på nästa vårfest som vi hoppas blir av 2017. 

 Ett stort tack till Madeleine, Lotta och Gull-Britt och alla andra som gjorde denna fest möjlig. 

//Lena Holmdahl 

 

   

        

 

Måndagsgrupp 

Verksamhetsgruppen har beslutat att fortsättningskursen som pågått under våren kommer att 

övergå till en ständig grupp på måndagar mellan kl 19.15-21.15 från och med i höst med start 

den 29 augusti. 

Alla medlemmar är välkomna att komma ner till Lotta Andersson och Rolf Pålsson på 

måndagar om man vill dansa i lite lugnare tempo, träna extra på steg, vill dansa en extra dag 

eller kanske ersätta torsdagsdansen vid förhinder. Det blir mestadels gillesdanser och folkdans 

men det kan komma inslag av annat om andan faller på. 

Så för alla som vill och har lust så hälsar vi er alla hjärtligt välkomna från och med den 29 

augusti kl 19.15. 

//Madeleine Nydahl och Verksamhetsgruppen 
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Hörrs Nygård 20 – 22 maj 

Vi är precis hemkomna från helgens dansläger, trötta men glada. Helgen började med att sex av våra 

ungdomar tillsammans med Nathali träffades på Värnhemstorget på fredagskvällen för att ta bussen 

till Sjöbo. Där mötte Katarina upp och körde de den sista biten till helgens lägerstuga Hörrs Nygård. 

Det fixades tacos, grillades mashmallows, lektes ”vill du gifta dig med mig”. En riktigt kul och mysig 

start på lägret. På morgonen fixade ungdomarna frukosten innan det var dags för dansträning inför 

sommarens uppvisningar.   

 

    

 

Samtidigt, på lördagsmorgonen, i Malmö så träffades fem barnlagare och tre knattelagare 

tillsammans med Monica och Ann-Katrin på Värnhemstorget för att ta bussen till Sjöbo. Camilla 

hämtade allas packning innan hon körde iväg med bilen. När bussen kom till Sjöbo hämtade Camilla 

och Katarina upp alla och körde dem till stugan. Efter en snabb koll på stugan så gick vi alla ut i 

skogen där det fanns en grillplats. Där hade Nathali och ungdomarna förberett en lägereld som vi 

grillade korv vid. Vad gott det smakade med grillad korv i skogen.  

 

Aktiviteten bland barnen var stor. Det spelades fotboll, byggdes koja, spelades kort, flätades hår, 

lektes Sista paret ut. Härligt att se hur barnen leker med alla i olika grupper över åldersgränserna.  

På eftermiddagen fick vi besök av Rolf Pålsson som lärde oss en massa roliga kämpalekar. Det var 

Skoblacka, Slå rövkrok, Kompis-pjett, Romerska vagnar, Katten och råttan och många fler. Alla tyckte 

det var kul att prova på även om det inte var så lätt alla gånger. Vi tackar Rolf för en riktigt rolig och 

lekfull eftermiddag.  
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Till kvällsmat blev det folieknyte där alla fick göra sina egna knyten och lägga på grillen. Det smakar 

alltid så gott med mat när man är ute i skogen och leker hela dagen. Mer lek och flätning blev det och 

mys i soffan med gåtor och popcorn. En härlig dag tog slut och det blev dags att krypa till sängs uppe 

på sovloftet. Många tyckte det var mysigt att småprata med varandra innan de somnade, trötta. 

Söndag morgon – en efter en vaknade vi och till slut var äntligen alla vakna så man fick börja prata 

och leka igen. På med rena kläder, packa väskan, fixa frukost. Vilken solig dag vi hade framför oss. Vi 

satt till och med ute och åt frukost i solskenet. Lite dans hann vi med innan alla föräldrar kom för att 

tillbringa några timmar tillsammans med oss innan det var dags att åka hem. Barnen sprudlade av 

energi och visade runt föräldrarna både i stugan och skogen där vi grillat och byggt koja. Sedan var 

det dags för föräldrarna att leka lite av det vi lärt oss i helgen. Det blev både Kompis-pjett, Sista paret 

ut, Slå rövkrok, Pepparkakskull och Tunnelboll. Vi avslutade med god fika innan alla åkte hem och 

ledarna städade stugan.  

 

  

 

En fantastiskt rolig och lekfull helg är slut och vi tackar alla barn, ledare och föräldrar som varit med.  

//Camilla, Oskar och Simon  
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Besök på Skarhults slott 22 maj 

 

Sommarvarmt, Soligt, Söndag – då mötte 13 FV:are och SGV:are upp vid Skarhult slott, mitt i Skånes 

vackra natur. Vi var där för att bli guidade genom 500 års livsstilar, utifrån utvalda slottsfruars lov. 

                      

 

Godset/slottet är känt sedan 1200-talet då det ägdes av släkten Rosensparre fram till 1624. 

 

Först ut bland visningens slottsfruar var Mette Rosenkrantz som genom sitt andra gifte blev – som 

änka – den kvinna i Danmark som hade mest makt och störst rikedom. Hon förändrade Skarhult från 

medeltidsgård till dagens slott. 

 

Under stormaktstiden kom Beata von Königsmarck till Skarhult genom sitt äktenskap med Pontus De 

la Gardie. Beata blev officiellt ägare till Skarhult då P. De la Gardie skriftligen tillstod att han ej betalt 

något av köpeskillingen. Beata drev sammanlagt 3 gods. Hon blev 86 år ! (medellivslängden var 33 år) 

Skarhult var i De la Gardiesläkten 1661-1723. 

 

1700-talet var en mera ”lössläppt” tidsperiod. På Skarhult kom nya slottsfrun Stina Piper genom sitt 

giftermål med greve Brahe. Grevinnan Stina miste sin make som dömts till döden, för att ha deltagit i 

ett försök till statskupp. Stina hade fått Skarhult i morgongåva - så slottet var hennes egendom. Den 

som stod som ägare var dock hennes och greve Brahes son Magnus Fredrik. Stina valde det ”glada 

livet” vid hovet i Stockholm istället för livet på Skarhult. Släkten Brahe hade Skarhult 1723-1826. 
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Ett hopp i min kunskap men 1844 sålde Oscar I Skarhult till J. von Schwerin. Brorsonen Harald Hugold 

tog över ägandet. Han mötte sitt livs kärlek i ofrälse Maria, de gifte sig . Skandal i släkten – men i 

slutändan ”vann” Maria då hennes och Hugolds son stod som arvinge till Skarhult ! Hennes röda hår 

har fortsatt i släkten vilket betraktas som en vinst även det, med tanke på dåtidens inställning på vad 

som var passande. 

 

Den sista slottsfrun vi blev presenterade för var Margareta von Schwerin som blev 90 år gammal. 

Hon startade 1944 Skarhults hushållningsskola. Detta för att hjälpa upp Skarhults dåliga ekonomi. På 

den tiden var det viktigt att flickor skulle bli dugliga som mödrar och värdinnor. Kurserna var dyra så 

det var endast flickor av ”högre stånd” som deltog i kurserna. 

 

Margareta var farmor till dagens slottsherre Carl-Johan som tog över 1996. Hans hustru Alexandra 

kom till Skarhult 2003 och har iscensatt denna utställning ”500 år på Skarhult” 28/4-18/9 2016. 

 

 

FV Funktionärsträff 27 maj 

 

Så var det då dags igen för FV att tacka gångna årets funktionärer och hälsa nya 

välkomna. I år visade det sig också vara tio års jubileum sen vi övergav bowling som 

stående aktivitet på dessa träffar mot bangolf. Därför delades lagen i år upp efter det 

första resultat som kunde hittas då vederbörande var med, vilket som äldst var från 

2007. 

 

I fem grupper gav sig 15 personer ut bland Kulladals bangolfs 18-håls bana och lyckades 

få in en hel del hole-in-one likväl som maxpoängaren 7 poäng. Efter mycket skratt, 

svärande ( inklusive undertecknad ) och i otroligt vackert väder begav vi oss därefter 

hem till Karin och Robert Persson. 
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I vanlig stil bjöds vi på en god middag med grillat, färskpotatis med dill och en uppsjö av 

såser att välja på. Detta följdes av kaffe och kaka samtidigt som resultatet av kvällens 

golfmatch presenterades.  

 

Om man tittade på totallistan så befann sig tre damer på topp – Camilla Lindvall, Agneta 

Hansinger och Ann-Katrin Norin, vilket jag tror mig kunna lova var ett tag sen (2012). 

Detta innebar alltså att Camilla tog hem damernas första pris. Herrarnas första pris fick 

efter två år hos samma ägare hamna på hyllan hemma hos Robert Persson. Han fick i år 

även ”hole-one-in guldbollen”, dock i kamp med Monica Nimgård där båda hade 4st var 

så det avgjordes på poäng. 

 

            
 

Jag tror alla håller med mig om att det var en trevlig kväll och jag vet med säkerhet att 

vissa redan nu vill ta revansch nästa år.  

 

Vi ses nästa år, 

 

Madeleine  

 

     Vi gratulerar!  
   

 

  
13/7 Lena Kayser                             70 år 

9/8 Birgitta Blom   60 år 

21/8 Anna Rudolfsson  60 år 

24/8 Klara Albrecht   10 år 
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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 

Måndagar    kl.1915-2115  Måndagsgruppen  160829-161205 

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 

 

 

 

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 bangolf 

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 

24-26 SGV besök från Linsengericht 

25 Midsommaruppvisning på Ängavallen 

 

Juli 

2 Smygestämman med uppvisningar 

3 Uppvisning vid Bröddarps mölla under Skånska Möllans dag 

20-24 Europead i Namur,  
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Augusti 

22 Terminsstart för knatte- och barnlag 

25 Terminsstart för ungdoms- och vuxenlag 

25 Kl. 18.30 Informationsmöte inför bildandet av ny förening  

29 Terminsstart Måndagsgruppen 

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 samt Måndagsgruppen 

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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