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Ordförande har ordet 

 
 

 

Tack alla för ett bra årsmöte!  
Det var med en positiv trötthet som jag styrde kosan hemåt efter en dag i 26:an. Vi har haft 
konstituerande styrelsemöte och fortsätter att arbeta på den inslagna vägen med grunderna för 
Malmö Folkdansare samtidigt som vi utökat en redan gedigen agenda med olika verksamhetsfrågor. 

Att våren är på gång känns när man är ute, fåglarna kvittrar och lökarna blommar och snart är det 
dags för blomdofter. Ja, man kan bli snurrig för mindre t.ex. när man ska skriva till Snurrebocken då 
tankarna flyger härs och tvärs. Det är så mycket som ska hända framöver Folk & Världsmusikgala, 
äggfest, finslipning av sommarprogrammet, besök från Irland, uppvisningar m.m. synd att dygnet 
bara har 24 timmar. 

Vi ses i 26:an eller på någon av alla aktiviteter som står för dörren. 

Birgitta Jönsson  
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Nytt från Dans- och musiksektionen 

 
Vi har en intensiv vårtermin framför oss med många uppvisningar och gårdagens uppvisning på 
Dunkers i Helsingborg av våra duktiga barn och ungdomar var ett väl godkänt startskott på det hela. 
Så nu gäller det att vi alla hjälps åt med allt som ligger framför oss oavsett om det är att hjälpa till vid 
läger, uppvisning eller att åka på resa till Europeade i Åbo eller Eslöv i höst. Alla insatser är 
uppskattade! 
 
Det som ligger närmast är Äggafest på skärtorsdag den 13 april i 26:an som jag hoppas ni har anmält 
er till. Därefter har vi ”Träd in i dansen” där dansare från Ungdoms- och Vuxenlaget kommer att 
dansa i S:t Johanneskyrkan kl. 11.00 söndagen den 7 maj. Efter det kommer det rulla på med 
uppvisningar på Sveriges Nationaldag den 6 juni, under midsommarhelgen 23-24 juni samt vid 
Bröddarps Mölla den 2 juli. Vi ser tacksamt att ni skriver upp er på listorna i 26:an eller hör av er till 
någon av oss ledare. Ju fler vi blir desto bättre! Jag kommer med mer information efterhand som det 
närmar sig. 

 
I kalendern som ni hittar sist i tidningen finns alla aktiviteter som är på gång. Så ta alltid en titt i 
kalendern här i tidningen eller på vår hemsida www.folkdans.nu för att dubbelkolla så du är rätt 
uppdaterad. 

 
Det går alltid bra att kontakta mig via mail eller telefon om du har frågor eller vill anmäla dig till 
någon av våra aktiviteter, ifall du inte har möjlighet att ta dig till 26:an för att skriva upp dig på 
anmälningslistorna. 

 
Vi ses, 

 
Madeleine Nydahl  
0708-630048 
dans@folkdans.nu  

 

  

http://www.folkdans.nu/
mailto:dans@folkdans.nu
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Info från Barn och Ungdomssektionen 

 
Sitter på tåget på väg hem från Helsingborg när jag skriver detta. Vi har precis dansat en fantastisk 
uppvisning på Dunkers Kulturhus tillsammans med barn och ungdomar från fyra folkdansföreningar i 
Skåne. Spelmän var barn och ungdomar från hela Skåne. Mycket nerver, men en härlig upplevelse att 
se, höra och känna dansglädjen och spelglädjen hos deltagarna och värmen från publiken. Jag vill 
passa på att tacka alla dansare för den fina dansen och er föräldrar som ställde upp och körde dem 
till Helsingborg. Missade ni denna uppvisning få ni en ny chans den 19 augusti då vi dansar på torget i 
Eslöv. Mer information om denna uppvisning kommer längre fram  i vår.  

 
Vårt knattelag kommer att ha tittekväll måndagen den 3 april och vårt barnlag måndagen den 24 
april. Ungdomslaget visar vad de har tränat in torsdagen den 11 maj. Då är föräldrar, syskon, mor- 
och farföräldrar mfl välkomna och se hur våra dansträningar ser ut. Ni kan även passa på att bjuda 
med en kompis som vill se vad vi gör och prova på att dansa.  

 
Den 25 - 28 maj är det dags för årets läger för alla knattar, barn och ungdomar. I år får vi besök av en 
barngrupp från Dublin, Irland. Vi kommer att tillbringa helgen i Kirsebo Scoutgård där det blir mycket 
dans, lek och pyssel. På lördagen åker vi till Limhamn och dansar uppvisning på Vårmarknaden på 
Odengatan. Kom gärna dit och titta! Under helgen behöver vi en hel del hjälp från frivilliga gällande 
bilkörning till och från våra aktiviteter, kökshjälp, städning, bakning mm. Vill du hjälpa till så hör av 
dig till Katarina Persson eller någon av oss ledare. Det finns en lista i 26:an, där man också kan skriva 
upp sig om man har möjlighet att hjälpa till. 

 
Den 6 juni kommer vi som traditionen bjuder att dansa uppvisningar runt om i Malmö. Mer 
information kommer om någon vecka, men boka dagen redan nu mellan kl 8 till kl 15. 
 
Midsommarafton står det åter folkdans på schemat. I år kommer knattar, barn och ungdomar att 
dansa i Malmö Folkets Park. Givetvis får vi hjälp av en del från vuxenlaget. Det kommer att bli 
uppvisningar och dans kring midsommarstången. Boka dagen så återkommer vi med mer information 
längre fram. 

 
Ser fram emot en händelserik vår med mycket dansaktiviteter för våra BUS:are. 

 
Vid tangenterna - Camilla 
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Det är vi som är Mediasektionen! 

Malmö Folkdansare har sedan årsmötet fyra sektioner. Det är Barn- och Ungdom, Dans- och Musik, 
Lokal och Media. Vi som jobbar i Mediasektionen är Abigail Sykes, Kerstin Rur, Volker Albrecht, 
Royne Larsson och Eva-Lena Jönsson. När två föreningar har blivit en så innebär det mycket arbete 
för att kommunicera ut detta! Här kommer några punkter som vi tänker lägga fokus på i år: 

Ny logga - Vår första uppgift är att ta fram en ny logga till föreningen. Det är spännande! Den nya 
loggan kommer att presenteras under våren. När den väl är på plats ska det uppdateras och beställas 
diverse saker såsom: vår folder, brevmallar, pins, notställsförhänge och t-shirts. 

Hemsidan – En ny hemsida är lanserad och med det föds en hel del frågor om hur och vem som 
uppdaterar saker. Hemsidan är mycket viktig i vår kommunikation utåt. 

Sociala medier – Vi ska öka vår aktivitet på sociala medier och då börjar vi med facebook och 
därefter instagram och youtube.  Nu betyder det inte att vi i mediasektionen ska uppdatera och lägga 
ut saker som händer men vi 
ska skapa strukturer så det 
blir så enkelt som möjligt för 
våra sektioner att göra det. Vi 
kommer att arbeta fram en 
policy för användande av 
sociala medier. 

Skyltfönstret 26:an – Vi har 
fått på vår lott att se till att 
vårt skyltfönster ser 
inbjudande ut. Ni lär nog inte 
märka särskilt stor förändring 
förrän loggan är på plats. 

Snurrebocken – Vi ansvarar 
för vår medlemstidning. Inte 
heller här är de vi som ska 
skriva! Däremot 
sammanställer, påminner och 
tjatar vi på er medlemmar och sektioner att vi önskar in bidrag. Bidrag välkomnas och skickas till 
snurrebocken@folkdans.nu  

Ja, detta är en liten presentation över vad vi tänker syssla med.  Vi är ett gäng glada amatörer! Så är 
det något som du tycker saknas eller tycker att vi bör göra annorlunda - hojta då till och hjälp oss. 
Hela mediagruppen nås på media@folkdans.nu  

Mediasektionen 

 

 

 

 

mailto:snurrebocken@folkdans.nu
mailto:media@folkdans.nu
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Nu är det jul igen och julen vara ska till påska!!? 

 
Nej, det dröjer innan det blir jul, men påsken närmar sig och därmed vår traditionella Äggafest  på 
skärtorsdagen den 13 april. 

 
Vi träffas i 26:an, startar med mat och dryck kl 19.00, maten och tillhörande drycker tar ni med er 
själva.  

 
Vi har dukat med glas, porslin och servetter och lite påskpynt. När vi har ätit klart, blir det dans. 
Kvällen  avslutas med kaffe/te och kaka som festgruppen fixar till. Naturligtvis ska vi även försöka att 
sjunga lite, vi ska leta fram lite roliga sånger så att alla kan ge hals och gala! 

 
Nu gäller det att du anmäler dig till denna roliga fest, anmälningslista finns på anslagstavlan i 26:an, 
annars går det bra att kontakta festgruppen, Kerstin Rur, via mejl fest@folkdans.nu 

 
Våra kompisar från Trehäradsbygden och Linderöd är också inbjudna, så ta nu chansen och anmäl 
dig, träffa gamla och nya vänner, det är bara påsk en gång om året. 

 
Sista anmälningsdag är torsdagen 6/4. 
 
Tag med mat och dryck och givetvis ett glatt humör, så ses vi den 13 april, väl mött! 

 
VÄLKOMNA! 
Festgruppen genom Lotta 
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Kurs i sociala medier 

Kulturens Bildningsverksamhet och Folkdansringen har tagit initiativ att erbjuda folkdansföreningar 
studiecirkeln ”Sociala medier”. Denna studiecirkel har i huvudsak genomförts på nätet. Självklart har 
vi i Malmö Folkdansare varit med på denna. En lördag i februari träffades vi, en grupp på 15 
personer, i 26:an för att fördjupa oss i ämnet. Med sociala medier menas till exempel hemsidor, 
Facebook, Twitter, Youtube och Instagram.  

 
Sociala medier ger oss möjlighet i Malmö Folkdansare att marknadsföra folkdans och herrskapsdans 
samt stärka vårt varumärke, skapa kontakter och kommunicera. Vi konstaterade snabbt på vår träff 
att kommunikation inte är lätt och det finns inte en kanal som når ut till alla. Vi kan ej heller utgå från 
att alla är på sociala medier. Vår medlemstidning och nyhetsbrev spelar fortfarande en viktig 
funktion.  

 
Vi har bestämt att vi ska ha två grupper på facebook. En sida är för oss medlemmar och där kan alla 
lägga in kommentarer, bilder och notiser. Det kan handla om allt från påminnelser till info om roliga 
händelser. Denna sida är inte öppen för alla. Idag finns det medlemmar i denna grupp som inte är 
medlemmar i vår förening. De kommer inom kort att informeras om att de tas bort från denna grupp 
och med det hänvisar vi till vår offentliga sida som de gärna får följa. Ja, vi har ett undantag. Föräldrar 
till barn som dansar i några av våra barnlag får vara med i vår slutna grupp. Vår andra facebooksida 
är öppen/offentlig och där ett fåtal är administratörer. Denna sida ska ses som vårt skyltfönster utåt 
tillsammans med vår hemsida.  
 

                                          

När det handlar om sociala medier handlar det om att de ska underhållas. Att inte uppdatera flödet 
är ingen god PR. På vårt möte pratade vi också om vikten av att visa respekt för varje medlems 
integritet. På facebook namnger vi inte personer på foto eller taggar varandra. Vi har en öppen 
attityd, och är personliga utan att bli privata.  

 
Men ser du något du gillar på facebook så dela gärna! På så sätt sprids vår fina verksamhet ut i vårt 
nätverk. Syns vi så finns vi. 

 
Eva-Lena 
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Ölprovning i 26:an 

 
En härlig kväll i trevligt sällskap med smaker av olika ölsorter 
och god mat 
Så kan man kort beskriva vår ölprovning i 26:an den 3/2. 
  
Men det var så mycket mer….. 
Volker som innehar massor av kunskap när det gäller tillverkning, lagringsform,  historien bakom, hur 
ölen skall drickas, vad man skall titta på, smaka,  lukta mm. 
Inte visste jag att öl kan bubbla i munnen precis som en gammal Champis läsk, eller att det finns Öl 
med kaffesmak. 
Ni som inte var där tänk vad ni missade. 6  olika ölsorter fick vi testa alla lika spännande en del väldigt 
goda och en del ”så där goda”. 

 
Det är tur att vi har olika smak. 
Vill bara lägga till att det som Volker berättade om de olika sorterna var som ”kryddan på moset”, 
spännande att höra och lärorikt. 
 Ölprovning utan god mat vad är det? 
Naturligtvis fick vi god mat till. Denna stod Birgitta och Jan-Inge för. 
Bara jag tänker på er Purjo- och löksoppa så vattnas det i munnen på mig., den var så god. 
Små goda kex med spännande saker på fick vi när vi började med ölprovningen 
Och vet ni vad, nu kan jag tala om att det går att äta chokladkaka till öl, inte alls dumt. 
Olika tilltugg och maträtter passar som ni kanske förstår till olika ölsorter. 
Så det är bara att prova på och testa. 
  
Ett tips jag kan ge är att fråga Volker, Birgitta och Jan-Inge om du vill ha råd och tips, både om öl och 
mat. 
De är bra på det här. 
   
Tack snälla ni alla tre för en härlig kväll, som vi ser fram emot nästa gång. 
  
Monica Willman 
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Folk- och världsmusikgalan bakom scenen 

Visst hade jag hört talats om denna gala tidigare men inte hade jag koll på vilken mångfald i dans och 
musik som skulle presenteras. Under 10 dagar tog folk- och världsmusiken över Helsingborg!  Ja, 
Marianne har ju påmint oss många, många gånger om detta evenemang. Årets tema var dans och på 
galakonserten presenterades en ny priskategori: Årets dans och vinnare blev Anna Öberg med 
rötterna i Hälsingland.  

Jag anmälde mig som volontär till galakvällen på Helsingborgs Konserthus. Mitt uppdrag var att se till 
att konferenciererna fick ut rätt pris till rätt artist/grupp. Ett ganska lätt uppdrag var min första 
känsla men efter Oscarsgalans tumult vid prisutdelningen där skärptes min inställning till mitt 
uppdrag.  Det fick ju inte gå fel.      

                                                      

Redan kl. 13 var jag på plats på konserthuset. Priser skulle packas upp 
och kvällens körschema skulle läsas in. En timme senare var det dags 
för genrep. Lite pirrigt att gå ut på scen de första gångerna men efter 
ett tag kunde jag njuta av att lyssna på artisterna. Så proffsiga och 
duktiga de var! Efter ett par timmars genrep fick vi alla lite egentid. 

På kvällen var det skarpt läge! Jag vet inte hur många gånger jag läste 
in mig på vilket pris som stod på tur. Talesättet att använda både 

hängslen och livrem passade bra in. Priset skulle putsas och jag fick använda vita bomullshandskar så 
att inga fingeravtryck levererades. Ju längre tiden gick på kvällen desto mindre putsande blev det och 
det blev mer småsnack med artisterna som väntade på sin tur.  

Kvällens uppskattningsvis största jubel blev för en som inte var där – årets hederspristagare Peps 
Persson. Men via ombud levererade han ändå ett av kvällens färgrikaste tacktal och sa bland annat 
att “jag är speciellt glad för folkmusikanknytningen eftersom jag alltid sett mig som en speleman. Jag 
är inte och har aldrig varit nån ‘professionell musiker’, jag har bara lekt med toner och ord. Men det 
är på allvar!” 

Även om jag bakom scen inte hörde alla intervjuer och tacktal särskilt bra samt såg artisterna lite 
sådär från sidan så var det ändå en riktigt trevlig upplevelse. Två av artisterna fastnade lite extra och 
vill ni ha tips på bra folkmusik så kolla in riksspelmännen från norra Sverige Tuli Palo och 
Systerpolskan. 

Vid pennan, 

Eva-Lena  
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                      Vi gratulerar! 
 
   

 25/4 Eva Edstrand  65 år    
 31/5 Camilla Pålsson 50 år 

 13/8 Ann-Louise Mårtensson 70 år 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kalender 2017 
 
Danslagen: 

 
Måndagar  kl. 1800-1900  Knattelaget   

    
Måndagar  kl. 1800-1900  Barn/Mellan-laget  

  
Måndagar  kl. 1915-2115  Måndagsgruppen  
  
Tisdagar  kl. 1930-2130  Herrskapsdansarna (udda veckor) 

   
Torsdagar kl. 1800-2000  Ungdomslaget   

  
Torsdagar kl. 1900-2115  Vuxenlaget   
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Mars 
17 PRESSTOPP Snurrebocken 
25-26  Folkdansringen Skåne anordnar 2-dagars ”Kurs i Skånska Polskor” i Helsingborg 
28 FV Konstituerande styrelsemöte  

 
April 
3 Tittekväll hos Knattelaget 
13 Äggfest med besök på Vuxenlaget 
24 Tittekväll hos Barnlaget 

 
Maj 
7 Uppvisning i S:t Johanneskyrkan ”Träd in i dansen” kl. 11.00 
11 Tittekväll hos Ungdomslaget 
23 Terminsavslutning Herrskapsdansarna 
24-28 Besök från Irland och läger för Barn- & Ungdomssektionen i Kirsebo, Svedala 

 
Juni 
5 Terminsavslutning Knatte- & Barnlaget samt Måndagsgruppen 
6 Uppvisningar runt om i Malmö 
8 Terminsavslutning Ungdoms- & Vuxenlaget 
15 Extraträning inför midsommar 
23 Midsommarfirande i Oxie, Skrylle och Folkets Park 
24 Midsommarfirande på Ängavallen 

 
Juli 
2 Uppvisning vid Bröddarps Mölla 
26-30 Europeaden i Åbo, Finland 

 
Augusti 
19 Folkdansringen Skåne anordnar ”Folkmusik och dans i Skåne” i Eslöv 
21 Terminsstart Knatte- & Barnlaget samt Måndagsgruppen 
24 Terminsstart Ungdoms- & Vuxenlaget 
29 Terminsstart Herrskapsdansarna 

 
September 

 
Oktober 
Vecka 44 Preliminär resa till Irland för Barn- & Ungdomssektionen 

 
November 

 
December 
3 Julfest i 26:an 
4 Terminsavslutning Knatte- & Barnlaget samt Måndagsgruppen 
5 Terminsavslutning Herrskapsdansarna 
7 Terminsavslutning Ungdoms- & Vuxenlaget med glöggfest och besök 
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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

