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Ordförande har ordet 

Winston Churchill lär ha myntat följande ordspråk ”Ju längre tillbaka du kan 
se, desto längre fram ser du troligen.” 
Att se bakåt kan ibland vara nyttigt, vad ser du i din backspegel? För 
föreningen ser jag en kort historia med ett nyligen avverkat första 
verksamhetsår. Ett intensivt och innehållsrikt år med många härliga minnen 
och lärdomar att bära med sig framåt. Att se framåt, både på kort och på 
lång sikt, behövs inte minst i föreningsverksamheten. Visst tänker jag längre 
än till vad som skall hända på styrelsemötet som i skrivande stund står för 
dörren, det finns redan antecknat punkter till styrelsemötena för tiden fram till mars 2019. 
 
På årsmötet blev det diskussioner i samband med rapporterna från våra olika 
verksamhetsgrenar. Till exempel hade vi uppe möjliga resor till nästa år, informationskanaler till 
medlemmarna, tröjor med tryck m.m. m.m. Från dessa diskussioner får vi med oss en härlig 
input till vårt fortsatta arbete i styrelse och sektioner/grupper.  Det gäller att både leva i nuet 
och att dra upp tankegångar för vad som komma skall och det vet jag att vi alla arbetar med. 
 
Vi har en innehållsrik sommar att se fram emot med resor både inom och utom landet, läger och 
uppvisningar samt avslutning av sommaren, eller om man hellre vill se det som en upptakt av 
hösten, med Skånedan i Eslöv. Men vårterminen har mycket kvar att erbjuda bl.a. ska vi ha vår 
traditionella ”äggfest” på skärtorsdagen, fira Hembygdsgillets 100 år samt delta på dansens dag 
29 april. Titta gärna in på hemsidans kalendarium för att följa med allt som händer. 

Vi ses! 

Birgitta  
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Info från BUS (Barn och ungdomssektionen) 

Mitten på mars och vi längtar alla till vår och sommar, men utanför fönstret ser solen på snön 
som föll i natt. Oavsett väder så är vår verksamhet i full gång och mycket händer de kommande 
månaderna.  
 
Några datum att komma ihåg under våren är följande 
 
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 
29/4 Dansens Dag, uppvisning på Jägersro Center, mer information kommer 
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, mer information kommer 
9/6 Uppvisning Kulturfest i Falsterbo, mer information kommer 
22/6 Uppvisningar Midsommarafton, mer information kommer 
 
Helgen den 25-27 maj är det dags för vårt årliga läger. Mer information kommer inom kort 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 
 

 
 
 

Vi gratulerar!  

Katarina Persson 45 år 2 april 

Gudrun Gustavsson 85 år 12 april 

Tian Yu  30 år 27 april 

Eva Holmqvist 70 år 3 maj 

 
 
 
 



Nu är det slut på gamla tider, nu går FV och SGV i himmeln in.  
 

Nej absolut inte men FV och SGV upphör som föreningar. Detta vill 
styrelserna i FV och SGV uppmärksamma och bjuder in alla vuxna 
medlemmar samt ungdomar till en fest, lördagen 5 maj klockan 17.00 – 
24.00. 
 
Det kommer att serveras en trerättersmiddag inklusive vin/öl, kaffe och 
tårta.  Vi dansar både till Dinos orkester och till våra egna spelmän. 

 
Under kvällen blir det lite överraskningar så var beredd på det mesta. Roligt ska vi ha och du är 
väl med? Allt detta får ni medlemmar för endast 200:- .Ta gärna med er respektive och deras pris 
för festen är 500:-  vilket är självkostnadspris för kvällen.  
Dryck efter maten tar var och en med sig själv.   
 
Varmt välkomna 
 
Vi som är utsedda att fixa festen!  
  
Betalning sker till bg 872-0377 (SGV) 
Sista anmälan torsdagen den 12 april.  
Anmälan på lista i 26:an eller till Gull-Britt 
Davidsson 
gull-brittdavidsson@outlook.com 
Tel 070 630 37 84 
Glöm inte att anmäla eventuella allergier.  

 

 

Sköna vår var är du? 
 
Idag har vi haft alla typer av väder nästan – sol, snö, blåst på tvären 
och trots det tittar vårblommorna stolt fram. 
 
Precis som vårblommorna som strävar uppåt och framåt gör vi det samma på våra träningar. 
Många nya danser börjar nu sitta och vi ledare träffas utanför träningarna för att planera, 
planera och åter planera. Det är mycket som händer framöver och vi hoppas alla ni som läser vill 
delta i någon eller några av dessa aktiviteter. Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få om det så 
handlar om att dansa, dela ut broschyrer eller hålla en fana. Anmäla sig gör ni lättast på listorna i 
26:an, genom att maila dans@folkdans.nu eller ringa undertecknad. 
 

Sen senast så har vi i januari varit i Taastrup på danskurs, vilket ni 
kan läsa om på annan plats i tidningen. Dessutom var vi onsdagen 
den 7 mars på besök hos Hembygdsgillet i Malmö på deras träning. 
Vi var 10-talet dansare från Malmö Folkdansare som drog på 
dansskorna en extra kväll den veckan och fick en trevlig kväll med 
våra danskollegor. Vi lärde oss lite nya danser, som kanske kan 

komma att dyka upp på någon träning, men dansade också en del man kände igen. I pausen 
hade vi alla medhavd dryck men bjöds på fikabröd som med lätthet slank ner. 
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Nu till lite om det som komma skall, men håll koll i kalendern också då där finns mer samt på vår 
hemsida då den uppdateras kontinuerligt. Ni är alla välkomna oavsett om det är för att delta 
eller titta på. 

 
Äggfest - torsdag 29 mars kl 19.00-21.15  
Trehäradsbygdens folkdansgille är inbjudna. Var och en tar med något 
äggigt att äta så börjar vi med det innan dans och avslutar med att 
föreningen bjuder på fika. 

 
Uppvisning Dansens dag - söndag 29 april kl 1200-1500  
Vi kommer att dansa på Jägersro Center och ha två uppvisningar – en för BUS och en för vuxen 
folkdans och herrskapsdans. Tiderna är inte satta så håll koll på hemsidan och Facebook. 
 
Uppvisningar vid Sveriges Nationaldag i Malmö – onsdag 6 juni 
Även här är inga tider satta i skrivande stund så håll koll i våra sociala 
medier, men på Stortorget kommer vi dansa som i fjol dvs någon gång 
mellan 11.00-12.00. 
 
Uppvisningar vid Kulturfestival vid Falsterbo Strandbad - lördag 9 juni                                          
Hela denna dag kommer festivalen att pågå men vi har ännu inga tider men kommer ha två 
uppvisningspass under dagen där vi visar upp oss men också dansar med publiken. 
 
Naturligtvis har vi sen även terminsavslut, midsommar, Europeaden, Nordlek, terminsstarter och 
Skånedagen i Eslöv den 25 augusti men det sparar vi till nästa nummer. 
 
Tänk alltid på att om du har någon trevlig aktivitet, besök, resa eller annat du skulle vilja föreslå 
så prata med någon av oss i sektionen eller maila till dans@folkdans.nu  
 
Med varma soliga vårhälsningar i stormigt snöväder, 
 
Dans- och Musiksektionen genom Madeleine Nydahl (0708-630048) 
 
 
 

West Side Story! 
 
Musikalen med den underbara musiken och Romeo-Julia 
temat som är aktuellt även idag. Jag har biljetter till söndag 
den 30 september kl 16.00. Det är biljetter på mitten 
längst fram och kostar 665 kr. Jag kan även skaffa billigare 
biljetter längre bak. Du bokar genom att skriva till mig: 
marianne.halling@live.se    (Det är ingen lista i 26:an.) 
Priset är rabatterat med 15%. Barn under 18 eller 
skolungdomar har 50% på ordinarie pris. 
 
Marianne 
teaterombud 
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Dräkt och Kultur inbjuder till föreläsning:  
Mors vävnader och handarbeten & recept ur min samling 

Anna-Stina Hultgren Lööw kommer till 26:an och berättar om sin barndom och familjens liv på 
en skånegård i mitten av förra seklet och visar samtidigt sin mors handarbeten.  

Anna-Stina som är 6:e generation av Everlövsdöttrarna har gett ut en bok om sin mors 
handarbeten och kompletterat detta med skånska recept. För detta har Anna-Stina belönats av 
Skurups kommun med kulturpriset 2017. Se Pilavisan 2017-4 sid 5.  
 
Fredagen 20 april kl. 19.00. Föranmälan senast 8 april till drakt@folkdans.nu eller listan i 26:an. 

Pris 25,00 kr för föreläsning, kaffe och kaka. 

Dräkt och Kultur/ Katarina, Lotta & Anna 

 

Dansesjov i Taastrup 20 januari  
 

   

Lördagmorgon – detta är vanligtvis min sovmorgon. Men om det är något som kan få mig upp ur 
sängen så är det tanken på en heldag med dans tillsammans med alla goa människor som jag vet 
kommer att vara på plats i Taastrup. Jag har gjort matsäcken klar, (troligtvis rent för mycket som 
vanligt) och packat ner dansskorna. Så skönt att slippa köra själv, samåkning är minsann inte så 
dumt. Det är tur att vi har någon som ser till att det fungerar. Vi har varit över ett antal gånger 
och denna gången hittade vi rätt med en gång. Eller var det kanske tack vare gps´en? Och ingen 
storm heller som ställde till det för oss när vi skulle hem, så skönt. Det tillfället glömmer vi inte i 
första taget. 
 

Nåväl, efter att ha hälsat på alla vänner med den sedvanliga kramen, var det så 
dags. Dansutlärning från kl 10.00 till 16.00. Så roligt vi hade. Det gick framåt och 
bakåt och snurrigt blev det. Innan jag kom in i de danska uttrycken, som tex, 
krets och dubbelkrets så blev det mycket skratt och” några”  felsteg. Vill och 
Susanne är fantastiska som har ett sådant tålamod med oss. Men de och deras 
spelmän såg ut att ha det lika skoj som vi andra. Och det var nog tur det, för vi 
var några stycken som virrade till det ordentligt emellanåt. Något som var 
härligt att se var våra fantastiska ungdomar. Grant flätade i håret, både töser 
och pågar. Och som de kan dansa sen. Inte behöver de så mycket instruktioner 
för att fatta ”galoppen” om hur dansen skall gå. 
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Med lite välbehövliga pauser och lite mat så orkade vi dansa nästan hela dagen lång. Vi hann 
även med, vissa av oss i alla fall, att titta på konstutställningen som hängde utanför 
träningslokalen. 
 

Efter att kursen var slut hjälptes vi åt att duka långbord. Vi 
blev serverade de mest delikata smörrebröd man kan tänka 
sig. Bara de kan vara värd resan över. Tänk att våra danska 
vänner själva hade stått och gjort dessa godsaker till oss. Att 
äta och dricka gott, sitta och prata med än den ena och än 
den andre om både gamla och nya ting var riktigt roligt. En 
fantastisk kväll. När vi hade hämtat oss efter dagens övningar 
och var mätta och belåtna var det dags för ännu mer dans. 
Det hade inte kunnat bli mycket bättre. 

 
 Tror att vi alla åkte hem med ett leende på läpparna efter att ha tagit farväl av våra vänner och 
jag ser redan framemot nästa år när det är dags för detta evenemang igen. 
 
På gensyn mina vänner! 
 
Monica W 
 
 

Städdag - Arbetsdag i 26:an 17 april 

 
Nu är det dags igen att vi tar ett gemensamt tag i vår 
lokal. Tisdagen den 17 april kommer vi i sektionen att 
vara på plats från klockan 15.00 och räknar med att gå 
hem vid 20.00. Ni är välkomna när ni vill och vara med de timmar som ni kan. Det kommer att 
finnas lite fika. Anmäl er på lista i 26:an eller ring till Karin (0725 47 78 81) och anmäl dig.  

Program för dagen:  

 Städa de saker som inte vårt städbolag gör.  
 Fortsätta att få ordning i förråd och styrelserum. 

 

Vad händer mer i lokalsektionen? 

Årsplaneringen för 26:an är att vi kommer att göra vid golvet i danslokalen under sommaren när 
vi har ett uppehåll i dansandet. Därefter kommer väggarna att målas och vi kommer att se hur vi 
gemensamt kan möblera om på väggar mm för att få in att det är två föreningar som blivit en.  



 
Vi har länge pratat om att köket behöver att fräschas upp och det kommer vi att börja titta på.  

Kan vi hyra ut lokalen om vi kan göra den mer tillgänglig för de som inte kan gå i trappor? Det 
kan vi säkert och därför kommer vi att undersöka vad det finns för alternativ och vad det kan 
kosta. Det är säkerligen en dyr investering som drar med sig andra saker men det kan vara värt 
att undersöka det.  

Har ni några idéer som rör 26:an är ni välkomna att kontakta oss i sektionen så ser vi vad vi kan 
göra.  

För sektionen  

Karin  

 

  

 

Barn- och Ungdomsstämma i Eslöv 

 

  10 februari och jag och Katarina sitter på tåget till Eslöv och går igenom dagens upplägg 

samtidigt som vi får i oss lite frukost. Vi var inbjudna att hålla in en dansworkshop för deltagarna 

under ungdomsstämman. Efter en liten miss i kommunikationen bestämde vi oss hastigt för att 

åka dit redan på morgon istället för på eftermiddagen. Och tur var väl det för vilken härlig syn vi 

fick. Mängder av barn och ungdomar som tillsammans dansade och spelade. Från yngsta på 3 år 

upp till sena tonåren. Det blev en riktigt härlig dag med fantastiskt fin musik och dans. Det var 

dansworkshops, låtverkstäder, konserter och spel till dans. Trötta i både kropp och knopp åkte vi 

hem sent på kvällen. Nästa år ser vi framemot att få med oss några av våra egna ungdomar till 

stämman. 

//Nathali 

 



Kvinnodräkt från Vemmenhög 
Malmö Folkdansare har tagit emot en dräkt från 
Vemmenhög med många delar och två fina piglockar. 

Mariana Hansson har skänkt en vacker kvinnodräkt från Vemmenhög 
genom Birgitta Jönsson. Dräkten är välsydd med många delar: en 
livkjol med fyra silvermaljor, en tröja, tre förkläden (ylleförkläde, vitt 
högtidsförkläde och vitt sorgeförkläde), tre oplötar, ett par 
mamelucker, två underkjolar, en piglock, en vit klut, en sjal, fyra 
änglamaljor, ett par skospänne, kedja, tennbrosch, 
manschettknappar och kragknapp. Dräkten är både handvävd och 
maskinvävd, både handbroderad och maskinsydd, den är välskött, 
välbehållen och mycket användbar till ungdomar och/eller smala vuxna kvinnor.   

Familjen Kayser har skänkt en vacker piglock, där kransen är flätad av blått band och lingarn. Baktill 
är den prydd med blommönstrade och enfärgade blå band.   

Ann-Christin Cerny har skänkt en piglock där kransen består av två ringar av hår som 
är lindade med röda band. Den är prydd baktill med röda ylleband och en silverknapp. 

Håret är kvinnans prydnad och förr flätade gärna unga flickor håret, pyntade det med 
band och/eller använde en piglock. Det är trevligt att föreningens förråd av piglockar 
utökas så våra unga flickor kan välja en piglock som de gillar. 

Dräkt och Kultur tackar för de fina tillskotten till dräktgarderoben. 

/Ann-Charlotte (Lotta) Andersson, Katarina Persson och Anna Månsson. 

 

    

 

 

                  

 



Sportlovsmys i 26:an 

Är det lov från skolan så tar vi också lov från dansen. Eller?? Självklart inte, men vi passar på att 
mysa till det ordentligt. Vi bokade in helkväll med ungdomarna. En kväll med fokus på att umgås 
och bara ha roligt tillsammans. Vi åt pizza, dansade, lekte lekar, spelade spel, åt godis och 
skrattade väldigt mycket. När kvällen närmade sig sitt slut valde några att åka medan några av 
oss sov över i 26:an. Vi avslutade det hela med en mysig frukost på morgonen.  

Vi märkte nog att ni andra var lite nyfikna på vad vi sysslade med inne i lilla salen. Ni får lite 
bilder att beskåda men resten håller vi hemligt för oss i ungdomslaget! 

Sist men inte minst vill jag och Katarina rikta ett stort tack till 
våra ungdomar för en fantastisk kväll och ser verkligen fram 
emot våra kommande äventyr tillsammans! 

//Nathali 

 

 

Vet du hur du ska klä dig – flicka/kvinna! 

 
Torsdagen den 1 mars hade ungdomslagets ledare planerat in en sittning med ungdomarna om 
hur man ska klä sig i dräkt. Eftersom det tidsmässigt låg på torsdagsgruppens danstid så valde 
även denna grupp att sitta med och lära sig lite nytt. 
 
När vi kom på plats så kom Katarina Persson och Anna Månsson från dräktsektionen ut och 
stackars Anna hade inget mer än underkläder på sig, men vi förstod snart varför. Plagg för plagg 
berättade de om vad de kallas, hur de kunde se ut, hur de användes och till slut så hade Anna till 
och med ytterkläder på sig. 
 
Vi fick lära oss att vi idag oftast använder det som förr var finkläderna och inte vardagskläderna. 
Vi fick veta hur och när man ska använda olika huvudbonader såsom band, krans, sjal och klut. Vi 
fick veta att vi har för få kjolar och förkläden på oss både för värmens skull på vintern men också 
för att visa hur rika vi är. Vi fick veta att den enda regeln som dräktsektionen egentligen håller på 
är att ”flärparna” längst ner på livstycket ska vara innanför förklädet för de finns just där för att 
hålla det på plats. Och massor mer….. 
 
Jag tror att alla som var där både fick se och höra sådant man redan visste men också en hel del 
nytt. Det var en mycket trevlig stund med en hel del frågor och glada miner. 



 
Ett stort tack till Katarina och Anna för denna mycket intressanta föreläsning 
och speciellt till Anna som fick stå ut med allt från att bli köldbiten till 
värmeslag. Vi framförde en önskan om att vi även skulle vilja höra om 
pojkarnas/männens dräkter så det hoppas vi att de tog med sig. 

 
För er som inte hade möjlighet att vara med så kan jag 
rekommendera er att åka till Trelleborgs Museum innan 
den 13 maj och se utställningen Opplöt, röekjol och 
stubb. Det är inte ofta det förekommer 
dräktutställningar i vårt avlånga land så det går till och 
med att läsa om den i senaste numret av Hembygden. 
 
Ännu ett stort tack från en som kommer ta på sig vit klut 
och brudlist vid nästa uppvisning bara för att jag kan, 
 
Madeleine Nydahl 

 

 

Hälsning från Bertil och Cheng i Sanya 

 

The mass festival 
2017 Sanya International Cultural Industry Fair 
 
Festivalen är ett led i den Nya Sidenvägen, som man håller 
på att skapa. Det var andra året mässan/festivalen hölls och varade i 4 dagar i december med 
över 30 länder som deltog. 
 
Cheng och jag blev tillfrågade av arrangörerna om vi kunde hjälpa till, eftersom det gått trögt för 
dem att få kontakt med skandinaviska företag.Vi föreslog att vi kunde dansa några pardanser 
men att vi i så fall borde ha våra folkdräkter. Arrangören tände på idén och sa att de kunde låta 
sy upp folkdräkter till oss här i Sanya men vi föreslog att vår dotter Julia skulle skicka våra dräkter 
till oss samt vårt dräktsilver. 
 
Efter en hel del problem med skandinaviska företag slutade det ändå med att det blev en svensk 
monter på 70 kvm, som vi skulle försöka fylla med något. Cheng letade på internet och fick 
kontakt med en representant från ett svenskt företag, som säljer måla- och ritaprodukter 
tillverkade i Shanghai. De blev intresserade och skickade 8 lådor med material, som tyvärr 
fastnade i tullen. De skickade även en representant från Sverige, som hade väska full av material 
med sig, så det slutade bra. 
Arrangörerna ville ha bilder på vikingaskepp, som de hade sett i somras när de var i Sverige. Jag 
sa att jag kan fråga på Fotevikens museum om vi kan få lite material och kanske till och med ett 
vikingapar som kunde komma dit, vilket de blev förtjusta i. 
Vi ville även ha en midsommarstång att dansa runt. Vi fick fina vikingabilder och ett vikingapar 
kom. Tyvärr hade de packat vikingakläder och många föremål i incheckade väskor, som 
naturligtvis kom på avvägar till Moskva och slutligen till Shanghai men inte förrän mässan var 
slut. Vikingaparet gjorde succé på mässan. 



Vi ordnade lite svensk kristall och min väst, hatt och en flyer från Malmö Folkdansare fick ligga i 
en monter när inte vi var där. 
 
Våra danser och musik blev uppskattat. Det blev mycket fotograferande, mest tillsammans med 
besökarna. Vi var ju ett exotiskt inslag! En frågade om det kostade något att fotograferas 
tillsammans med oss, Cheng svarade “nej inte idag”! 
 
Arrangörerna var mycket nöjda och vill att både vi och vikingarna ska vara med nästa år igen.  
 
Nöjda och glada minnen från mässan i Sanya, Kina 
Cheng och Bertil 
 

Kalender 2018  
 

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

officiella Facebook sida ”Malmö Folkdansare”. 

Mars 
29     Påsklov ingen träning för Ungdomslaget 
29     Äggfest med besök på Vuxenlaget 
April 
02     Påsklov ingen träning för Knattelaget och Barnlaget 
07     Jubileumsfest hos Hembygdsgillet 
16      Tittekväll hos Knattelaget kl 18.00 
19      Tittekväll hos Ungdomslaget kl 18.00 
23      Tittekväll hos Barnlaget kl 18.00 
25      Styrelsemöte 
27      Presstopp Snurrebocken 
29      Uppvisningar i samband med Dansens Dag på Jägersro Centrum kl 12.00-15.00 
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 samt extraträning Ungdomslaget 
30      Styrelsemöte 
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 
23      Midsommarfirande på Ängavallen, Vellinge 
Juli 
10-15     Nordlek, Falun 
25-29    Europeaden i Viseu, Portugal 



Augusti 
23     Terminsstart Vuxenlaget 
25     Skånedagen i Eslöv med uppvisningar 
27     Terminsstart Knattelaget, Barnlaget och Måndagsgruppen 
28     Terminsstart Herrskapsdansarna 
29     Styrelsemöte 
30     Terminsstart Ungdomslaget 
31     Presstopp Snurrebocken 
September 
24     Styrelsemöte med Hembygdsgillet 
Oktober 
03     Styrelsemöte 
11      Halvårsmöte 
13     Höstfest med Hembygdsgillet – boka dagen, mer info kommer! 
November 
14     Styrelsemöte 
16     Presstopp Snurrebocken 
December 
02     Julfest 
03     Terminsavslutning Knattelaget, Barnlaget och Måndagsgruppen 
04     Terminsavslutning Herrskapsdansarna 

06     Terminsavslutning med glöggfest och besök på Ungdomslaget och Vuxenlaget 
 


