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Ordförande har ordet  

Snöflingor är ett av naturens bräckligaste ting, men se bara vad de kan göra 
när de håller ihop! När jag läste detta så kom jag att tänka på Malmö 
Folkdansare som består av en massa snöflingor d.v.s. medlemmar som 
tillsammans kan göra en fantastisk verksamhet. För visst har 2017 varit ett 
fantastiskt verksamhetsår framförallt för en nybildad förening. 
Av det jag varit med om är det några saker som sticker ut.  
 
Det ena är den bekräftelse vi fick i Åbo på att vi valt ett bra namn för när vi gick i paraden fick vi 
höra många Heja Malmö vilket kändes direkt riktat till oss i jämförelse med att vi brukar höra 
Heja Sverige. Det andra är vår eftermiddag efter halvårsmötet då kreativiteten och de positiva 
krafterna flödade och som resultat blev det två egna sånger och dessutom tre egna danser. Den 
ena sången är på melodin Ritsch ratsch fili-bom-bom-bom och passade väldigt bra att sjunga vid 
våra julaktiviteter. En av danserna är med i vuxengruppens repertoar och blir kanske något att 
dansa in på till en uppvisning och en av de andra danserna fick vi se barnlaget framföra på 
julfesten. 
 
Barn- och Ungdomslaget har också haft ett spännande utbyte med en irländsk grupp, att se 
deras uppvisning på vårkanten och att följa deras lägervistelse och resa via facebook har väckt 
många gamla minnen till liv. Minnen men också en reflektion över hur mycket ett utbyte av det 
här slaget betyder och ger upplevelser och erfarenheter för livet. 
 
Ett nytt verksamhetsår gläntar på dörren och visst ska det hända en massa då också. Det finns 
planer på resor både inom och utom landet, någon föreläsning, kanske någon sångkväll med 
flera aktiviteter. Men framförallt har vi flera trevliga träningstillfällen då vi får motion både för 
kropp och för hjärna utöver att träffa trevliga kompisar på dansgolvet att se fram emot. 
Hoppas det kommer många snöflingor (medlemmar) till 26:an under 2018 så får vi se vad vi kan 
göra tillsammans. 

Vi ses! 

Birgitta  
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Kallelse till Malmö Folkdansares 2:a årsmöte. 

Välkomna till årsmöte hos Malmö Folkdansare 180310 kl 
11.30 i 26:an. Anmälan görs på anmälningslista i 26:an 
eller till ordforande@folkdans.nu alternativt tel 070-483 
01 92 . Innan mötet ca 11:00 bjuds det på fika. 
 
Välkomna! 
 
Styrelsen 
  
  

Kallelse till sista årsmötet för SGV 
 
Det historiska mötet kommer att ske den 10 mars med start kl. 10.00 med fika efteråt. 
Förslag till dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar. 
  
Lars Kayser 

 
 
Kallelse till årsmöte i FV  
 
Styrelsen och funktionärer hälsar alla medlemmar i Folkdansens Vänner hjärtligt välkomna till 
föreningens 80:e årsmöte som avhålles lördagen den 10 mars 2017 kl. 10.00 i 26:an, 
Sallerupsvägen 26. Efter årsmötet blir det ”11:a kaffe” innan det blir årsmöte i Malmö 
Folkdansare. 
 
Anmälning till Karin Persson 0725-47 78 81 eller på lista i 26:an.  
Föredragningslista och övriga årsmöteshandlingar kommer att sändas ut via mail och post.  
 
Välkomna! 
 
Styrelsen 

 
Medlemsavgift 2018 för Malmö Folkdansare 
 
Medlemsavgiften för 2018 är 400 kronor för barn, ungdomar och 
vuxna. För den som är ansluten till Svenska Folkdansringen via annan 
förening är avgiften 300 kronor. 
 
OBS! Sista betalningsdag för medlemsavgiften är 31 januari 2018 . 
 
Malmö Folkdansares bankgiro: 5205-1000 
 
Märk inbetalningen med namn. 
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Info från BUS (Barn och ungdomssektionen) 

Precis hemkommen från ett sprudlande möte med alla dansledarna i BUS. Det är härligt att vara 
igång och att dansen börjar igen. Välkomna tillbaka till en ny termin full med dans och en massa 
roliga aktiviteter. Vi har redan en massa kul saker på gång så det gäller att hänga med så ni får 
med allt. Vissa saker händer snart och andra är än så länge i planeringsstadiet, men många 
datum att boka in framöver vilket jag tycker är jätteroligt och det hoppas jag att ni med gör.  
 
Jag hoppas att ni alla är pigga på att dansa igen för det är jag. En liten uppmaning vill jag skicka 
med er och det är att ni mycket gärna får ta med en kompis eller två till våra träningar för att 
prova på. Kanske tycker de att det är lika roligt som vi gör och vill vara med och dansa med oss.  
 
Lördagen den 10 februari är det Barn och Ungdomsstämma på Lilla Teatern i Eslöv, se inbjudan i 
Snurrebocken. Det är roligt om många barn och ungdomar vill/kan komma dit och vara med på 
dansworkshopen som kommer vara parallellt med spelworkshopen. Katarina Persson och 
Nathali Willman kommer att hålla i dansworkshopen kl 18 men finnas på plats under större 
delen av dagen/kvällen. Prata gärna med dem om du är pigg på att åka dit. Då Katarina och 
Nathali har uppdrag under dagen så kan de inte ansvara för barnen, så vill man åka dit så får 
någon förälder följa med. Verkar bli en riktigt rolig dag/kväll. Hoppas vi blir många.  
 
Några datum att komma ihåg under våren: 
19/2 Sportlov för knattelaget och barnlaget 
29/3 Påsklov för ungdomslaget 
2/4 Påsklov för knattelaget och barnlaget 
16/4 Tittekväll på knattelaget 
19/4 Tittekväll på ungdomslaget 
23/4 Tittekväll på barnlaget 
30/4 Valborgsmässoafton, ingen dans för knattelaget och barnlaget 
10/5 Kristi Himmelfärdsdagen, ingen dans för ungdomslaget 
24/5 Terminsavslutning för ungdomslaget 
28/5 Terminsavslutning för knattelaget och barnlaget 
6/6 Uppvisningar Sveriges Nationaldag 
9/6 Uppvisning Kulturfest i Falsterbo 
22/6 Uppvisningar Midsommarafton 
 
Helgen den 25-27 maj planerar vi för årets läger. Mer information kommer längre fram men 
boka gärna helgen redan nu.  
 
Ja som ni ser är det mycket på gång vilket är fantastiskt. Nu gäller det bara att vi blir fler barn i 
våra grupper så att vi som är här får fler att dansa med. Vem är den första som tar med en 
kompis till dansen? 
 
/Vid tangenterna – Camilla 
 

Har du ändrat uppgifter? 
 
Meddela om ni har ändrat adress, telefonnummer eller email-adress till: medlem@folkdans.nu 
Hälsar registeransvarig Elisabeth Gerderoth 
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Nu är det slut på gamla tider! 

Styrelserna i FV och SGV bjuder in alla sina medlemmar till en 
fest lördagen 5 maj.  

Det kommer att bli mat, dryck, dans och överraskningar. 
Programmet är inte helt spikat ännu men reservera kvällen.  

Välkomna! 

 

 
 
JULFEST 
 
Den 3 december hade vi vår årliga julfest i 26an. Jag njuter varje gång av att se alla barn, 
ungdomar och vuxna som samspelar tillsammans i dansen. Vi fick glädjas av fint luciatåg, härlig 
dansledning kring granen, fantastiska dansuppvisningar från våra barn och ungdomslag samt 
roliga tomtemor och tomtefar. Många hade även turen att vinna fina vinster på det stora 
lotteriet. Att se så många barn dansa i vår lokal gjorde mig varm i hjärtat. Tänk om alla de barnen 
dansade i våra barngrupper.  
 
/Camilla 

   



Terminsavslutning betyder Glöggfest i 26:an 

Torsdagen 7 dec 2017 möttes vi av en fint julpyntad lokal, 
bord med fina vita dukar och blommande julstjärnor i rött.  I 
bortre delen av lokalen glittrade julgranen. Vi? Vem var det? 
Jo, ett 60-tal glada från hemmaplan (Malmö Folkdansare ) 
och deras inbjudna gäster från 3-häradsbygdens folkdanslag. 

Kvällen började med glögg och pepparkakor och Marianne 
hälsade med orden: " Uppvärmning = glögg och 
pepparkakor. Skål och välkomna" 

Kvällens orkester var en quintett bestående av Lena, Eva, Håkan, Ingvar och Rolf. Det blev en 
imponerande sammansättning av två dragspel, två fioler och en tvärflöjt. Tack till er! 
Dansen inleddes med Familjevals - vilken storfamilj att skåda! Därefter introducerades Schottis 
på logen. Lite hit-och-dit i starten men det blev en riktigt fin schottis innan tonerna ebbade ut. 

Danserna som följde var många och det var även de glittrande ögonen, glada skratten på de 
dansande i olika åldrar. Underbart att se alla dessa dansglada samsas i gemensam hobby. Kanske 
att det för någon av de yngre medlemmarna blir ett yrkesval att fortsätta med dans? 

Tid för kaffe - det kändes som om vi just börjat men tiden flyger iväg i takt med fötternas flitiga 
rörelser till musikens toner. Vi bjöds kaffe med många goda kakor t ex lussekatter, kanel längd, 
sockerkaka. Smakade bra!  Birgitta läste en jul dikt av okänd författare. Den var något makaber (i 
mitt tycke). 

Peter påminde om Inbjudan till grötlunken i Dösjebro 27/12 kl 19.00. Danserna återupptogs och 
det blev kadrilj, hambo från Näs och många flera. Kvällen avslutades med ringdans i julens 

traditioner samt "vår" sång.  

God Jul hördes i salongen när alla glada och svettiga dansare 
började ta på sig ytterkläderna för att ge sig hemåt i regn och 
blåst. 

Stort TACK till alla er som gjort denna kväll möjlig! 

Betraktaren från sidoparkett: Ann-Christine  

Julotta 2017 

Kl. 05.20 ringde väckarklockan denna mörka juldagsmorgon. Jag tror inte riktigt 
på "Var hälsad, sköna morgonstund"... Men väl uppe blir det ju så trevligt, även 
om det är blött och regnigt, att fira julotta i Lyngby kyrka.  Lyngby kyrka byggdes 
1882. Innan dess fanns en gammal medeltida kyrka av tegel en liten bit därifrån.  
Kyrkans fina altartavla kommer från den gamla kyrkan och dateras till 1600-talet. 
I år var det jag och lillebror som fixade till lite frukost efter gudstjänsten. Att fira 
julottan tillsammans med goa folkdansvänner är trevligt. Detta är en fin tradition 
som uppskattas av kyrkobesökarna.  Tack Malmö Folkdansare för en trevlig stund 
tillsammans! Det är inte var dag man har 25 frukostgäster… 

Eva-Lena 



 

 

 



Resa till Irland 28-31 oktober 

I oktober hälsade vi äntligen på dansgruppen som var hos oss 
på vårt läger i maj och här kommer några favoritminnen från 
Barnlaget: 
  
Halloween-skattjakten! 
Skattjakten var kul! Vi var ute och gick i skogen, där var 
jättefin utsikt. Vi skulle tex hitta en ingrediens till häxbrygd, en häxkvast och ett bra ställe för en 
vampyr att sova på. 
  
Träffa alla kompisar igen 
  
Att leka ”duck, duck, goose” 
  
Vi fick gå ”Bus eller godis” på Irländskt vis och hade Halloweenfest. 
  
När vi var på sightseeing åkte vi dubbeldäckar-buss och gick på ”Half penny Bridge”. 
Och så såg vi Milenium Spire - StarWars-sabeln  (vid förra StarWars premiären lystes Spiran upp 
så den liknade en ljussabel) 
  
Uppvisningen var kul! Efteråt fick vi massor med kakor och Alan som steppade var jätteduktig! 
 

  
 
 

Snart är vi där! 

Vi jobbar för att få till en medlemssida på vår hemsida. Ja, vi är inte riktigt i hamn än men på 
god väg. Där kommer du som medlem att hitta föreningens olika policys, protokoll från 
årsmötet och halvårsmötet, en medlemsmatrikel mm. Men det ska vara en sida som bara 
medlemmar kommer åt så det är det vi håller på att hitta rutiner för. Om det är något 
material du skulle uppskatta att hitta på denna sida får du gärna lägga ett mail till 
media@folkdans.nu. 

Det kommer bli bra! 

Mediagruppen 



Nu kör vi igen! 
 
Vi avslutade året med massor av aktiviteter såsom julfest, 
julgranshuggning, terminsavslutning i våra danslag samt julotta och 
efter en behövlig vila är det nu dags att få igång våra danskroppar 
igen. Under våren hoppas vi få se er alla i en eller flera av våra 
grupper. Ni bestämmer själv hur mycket ni vill och orkar dansa. Följande grupper finns att välja 
på: 
 
Måndagsgruppen (kl 19.15-21.15) med Lotta och Rolf där alla kan vara med och dansa, både 
nybörjare och dansare som hållit på ett tag. Här blandar vi med grunderna i gammeldans, 
gillesdanser, enklare folkdanser samt stegutlärning. 
 
Tisdagsgruppen (kl 19.30-21.30) med Maria där vi dansar herrskapsdanser i alla dess former, 
exempelvis menuett, gavott, fransäs. 
 
Torsdagsgruppen (kl 19.00-21.15) med Marianne och Madeleine där vi som har dansat ett tag 
träffas och håller ångan uppe genom att dansa danser från många olika länder och årtionden. 
Under våren kommer vi ha besök av Volker Albrecht och Nathali Willman som gästdansledare. 
 
Vårterminen består av en del aktiviteter som kurser, äggfest, uppvisningar och sen när 
sommaren kommer är det dags för Nordlek i Falun samt Europeaden i Visue, Portugal. Allt detta 
kan ni hitta i vår kalender antingen här i Snurrebocken, på vår hemsida eller på Facebook. De 
båda senare uppdateras kontinuerligt både med uppdaterad information och nya aktiviteter.  
Vi har en del annat på lut också. Det kommer mer information efterhand som vi förverkligar våra 
tankar och idéer. Om du som medlem har några önskemål på aktiviteter eller besök/resor hör 
gärna av dig till oss i sektionen, antingen genom att prata med oss i sektionen eller via mail till 
dans@folkdans.nu. 
 
Med förhoppning om en underbart rolig dansvår, 
 
Dans- och Musiksektionen - Eva Edstrand, Lena Holmdahl, Lotta Andersson, Maria Cedergren, 
Marianne Halling samt vid pennan Madeleine Nydahl 
 

 

Vi gratulerar! 

 
Birgitta Jönsson 65 år 10 januari 
Brita Nilsson  75 år 17 januari 
Simon Lindvall 10 år 22 januari 
Björn Eriksson 75 år 15 februari  
Elisa Norin    5 år 28 februari 
Maria Cedergren 60 år 9 mars  
Rolf Pålsson  55 år 25 mars 
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Dans- och Spelhelg den 3-4 Mars 2018 i Eket 

Nu är det äntligen dags för Folkdansringen Skåne och Skånes spelmansförbund att återigen 

bjuda in till en fantastisk kul och givande kurshelg för både spelmän dansare. Upplägget är som 

tidigare år; man får två kurser till priset av en! Dessa kurser varvas denna helg, skynda att 

anmäla begränsat antal platser. 

Kurs 1 

Presentation av den finlandssvenska danstraditionen via plock ur alla olika danssorter. Förstås 

blir det menuett, som är bäst bevarat i hela Norden just hos oss. Därtill blir det engelskor, 

polskor, fyrkantsdanser, andra formationsdanser och folkdanser som baserar sig på pardanser. 

Jag försöker presentera särdrag i vår dansstil jämfört med övriga Norden. 

Kurs 2 

Dans och Musik från Sörmland. Danskursen blir inriktad på Sörmländsk slängpolska och gubbstöt 

men även andra sörmländska danser kan dyka upp. Danslärare: Jenny Franke - är dansare, 

danspedagog Hon har dansat de flesta stilar som balett, jazzdans, modern dans och stepp. 

Kärleken till folkdansen kom tidigt så långt tillbaka hon kan minnas med sin morfar, 

riksspelmannen Nils Löfgren, som ständigt närvarande spelman. Jenny leder dansklasser med 

deltagare från 2 till 102 år. Hon undervisar också på stämmor och folkdansintroduktioner till fest, 

högtider och danskvällar. 

Mer information finns på distriktets hemsida 

Marianne 

 

Gammeldans(k) piggar alltid upp! 

Ursäkta rubriken, den syftar på danskvällen den 19 oktober. Då hade vi 
besök av våra dansvänner från Taastrup. Tillsammans var vi så många 
dansare att ringen gick runt hela danslokalen. Med så många dansare är det 
extra roligt att vara med på en danskväll. Pedagogiskt leddes vi genom 
många danska och svenska danser. I pausen bjöds på rikligt med kakor, 
både bullar och härliga äpplepajer med vaniljsås. Trots detta, eller kanske 
tack vare, orkade vi dansa i tre timmar. Nästa gång vi träffas är på Taastrups 
danskurs i januari, missa inte den. 

Lena och Lars Kayser 

 

 



Kalender 2018  
 

För aktuella evenemang och tider titta alltid in på vår hemsida www.folkdans.nu eller på vår 

officiella Facebook sida ”Malmö Folkdansare”. 

Januari 
03     Styrelsemöte Malmö Folkdansare kl 18.00 
10     Styrelsemöte Folkdansens Vänner kl 18.00 
11     Terminsstart Vuxenlaget (kl 19.00) 
12     Presstopp Snurrebocken 
15     Terminsstart Knattelaget och Barnlaget (kl 18.00) samt 
Måndagsgruppen (kl 19.15) 
16     Terminsstart Herrskapsdansarna (kl 19.30) 
18     Terminsstart Ungdomslaget (kl 18.00) 
20    Kurs Danssjov i Taastrup, Danmark 
23    Styrelsemöte Sällskapet Gammeldansens Vänner kl 18.30 
 
Februari 
02    Styrelsemöte Malmö Folkdansare kl 18.00 
06    Möte Malmö Folkdansare & Hembygdsgillet, Malmö kl 18.00 
10     Barn- och Ungdomsstämma Lilla Teatern, Eslöv 
19     Sportlov ingen träning för Knattelaget och Barnlaget 
Mars 
10     Årsmöte i alla tre föreningarna 
14     Konstituerande styrelsemöte Malmö Folkdansare kl 18.00 
16     Presstopp Snurrebocken 
29     Påsklov ingen träning för Ungdomslaget 
29     Äggfest med besök på Vuxenlaget 
April 
02     Påsklov ingen träning för Knattelaget och Barnlaget 
16      Tittekväll hos Knattelaget kl 18.00 
19      Tittekväll hos Ungdomslaget kl 18.00 
23      Tittekväll hos Barnlaget kl 18.00 
30      Valbogsmässoafton ingen träning för Knattelaget och Barnlaget 
Maj 
05      Avslutningsfest för FV och SGV – mer information kommer, men boka dagen! 
10      Kristi Himmelsfärd ingen träning för Ungdomslaget och Vuxenlaget 
24      Terminsavslutning Ungdomslaget 
25-27      BUS läger 
28      Terminsavslutning Knattelaget och Barnlaget 
Juni 
04      Terminsavslutning Måndagsgruppen 
05      Terminsavslutning Herrskapsdansarna 
06      Uppvisningar runt om i Malmö för att fira Sveriges Nationaldag 
07      Terminsavslutning Vuxenlaget 
09      Uppvisning vid Kulturfest, Falsterbo Strandbad 
22      Uppvisning vid Oxie Vårdhem 
22      Midsommarfirande i Skrylle, S. Sandby 
22      Midsommarfirande på Ängavallen, Vellinge 



Juli 
10-15     Nordlek, Falun 
25-29    Europeaden i Viseu, Portugal 
Augusti 
25     Skånedagen i Eslöv med uppvisningar 
December 
02     Julfest 
 

 

Glöm nu inte nästa presstopp.  

Stora som små bidrag välkomnas! 


