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Ordförande har ordet 

“Det är lycka att lyckliggöra.” 
(Citat ur boken Ljuspunkter) 

Visst kan vi lyckliggöra med vår dans och sång. Jag tänker då på barnen, och de vuxna, som ser så 
lyckliga ut vid dansen runt midsommarstången. Men framförallt tänker jag på den glädje och 
lycka man kan få se hos någon på ett äldreboende när man tar dem i handen och sjunger ”Viljen 
I veta och viljen I förstå…….”. Då känner i alla fall jag lycka över att ha lyckliggjort någon annan 
om så för en kort stund. 
Man kan också fundera vidare på citatet och vad det innebär när man sätter in det i olika 
sammanhang såsom familjen, arbetslivet eller i vårt gemensamma föreningsliv. 
Vad är lycka för dig med Malmö Folkdansare? Hur kan du lyckliggöra någon inom föreningen? 
Lycka för mig som en del av Malmö Folkdansare är att vi har en verksamhet som alla känner sig 
välkomna till och där var och en deltar i den omfattning man har möjlighet till. 
Lycka är också att höstterminen startat för alla våra grupper och att det finns mycket att se fram 
emot under hösten. 

Vi ses! 
Birgitta 

 

 

 

 

 Redaktionen för Snurrebocken  
Kerstin Rur, Royne Larsson och Eva-Lena Jönsson  

Redaktionsadress: snurrebocken@folkdans.nu 
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Kallelse till halvårsmöte inom Malmö Folkdansare torsdagen den 11 oktober  
 
Vi startar klockan 19.00 på Sallerupsvägen 26, Malmö. Anmälan sker på lista i 26:an alternativt 
till Karin Persson, bavergatan@gmail.com eller 0725-477 881 senast 7 oktober. Det bjuds på 
kaffe och kaka.  
 
Förslag till dagordning.  
§1. Halvårsmötets öppnande 

§2.  Fastställande av röstlängd 

§3.  Mötets behöriga utlysande  

§4.  Fastställande av dagordning 

§5.  Val av: 

  a. ordförande för mötet 

  b. sekreterare för mötet 

  c. två protokolljusterare 

  d. två rösträknare 

§6. Protokoll från årsmötet 2018 

§7. Rapporter från: 

a) Styrelsen inkl ekonomisk rapport 

b) Barn- och ungdomssektionen 

c) Dans- och Musiksektionen 

d) Mediasektionen 

e) Lokalsektionen 

f) Kultur- och dräktgruppen 

g) Festkommittén  

h) Övriga  

§8.  Fastställande av medlemsavgift för 2019 

§9.  Fyllnadsval av ledamöter till Dräkt- och Kulturgruppen 

§10.  Övriga frågor, under §4 anmälda frågor. 

§11.  Avslutning 

 

Medlemssidan 

Vi har nu uppdaterat medlemssidan på vår hemsida folkdans.nu med ett uppdaterat 

medlemsregister. Sen tidigare går det att hitta stadgar, policys och protokoll här. 

Saknar du lösenord kontakta medlem@folkdans.nu. 

/Mediasektionen 

mailto:bavergatan@gmail.com
http://folkdans.nu/
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('medlem@folkdans.nu');
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Höstfest 13 oktober 

 
Vi kommer tillsammans med Hembygdsgillet 
att ordna en fest lördagen den 13 oktober. 
Notera datumet, mer information följer. 
Anmälningslistor finns redan nu uppsatta 
på anslagstavlan i 26:an. 
 
Välkomna hälsar vi som håller i det hela! 
 

 

 

Vill du uppleva dans, musik, färg och glädje på Europeaden nästa sommar? Jag behöver ditt svar 
snabbt eftersom det är många som slåss om de få rum som finns i Frankenberg. Det är fler 
föreningar i Skåne som också är intresserade och tillsammans kan vi hyra buss och få ett bra pris. 
Det finns nu två lösningar varav det ena är boende i Frankenberg och det andra i Bad Wildungen. 
Alla priser är inkl buss men anmälningsavgiften 125€ tillkommer. Frankenberg är en relativt liten 
ort och därav problemet med hotell. Det är däremot nära till allt, fast kuperat. Inga långa 
sträckor t.ex. mellan torgen och maten. Frankenberg ligger sydost om Kassel ca 75 mil från 

Malmö. 

Avresa tisdag 16 juli tidigt på morgonen från Malmö – hemresa 
måndag 22 juli 

Boendealternativ inkl buss: 

Frankenberg enkelrum, pension Neuschäfer m frukostbuffé ca 
5350 kr (finns 7 rum) Frankenberg dubbelrum, pension 
Neuschäfer m frukostbuffé, ca 4800 kr (finns 7 rum) 
Frankenberg lägenhet 5 personer, frukost på Neuschäfer ca 
4500 kr (finns 1 lägenhet) Frankenberg skola, frukost ingår i 
europeadpriset fr o m torsdag ca 2500 kr 

Bad Wildungen, dubbelrum, Maritim SPA-hotell med frukostbuffé, titta gärna på deras hemsida. 
Det är ett 4-stjärnigt hotell med sköna omgivningar och väldigt många rum. 30 min resa till och 
från Frankenberg, bussen går en gång på fm och två ggr på kvällen mellan hotellet och 
Frankenberg. Kostnad 6150 kr. 

Priserna gäller om vi är 30 st i bussen – fler i bussen så blir det billigare. 

Till detta pris kommer Europeadavgiften: 125€, idag ca 1375 kr för mat onsdag tom måndag och 
deltagande. Jag har räknat med en euro = 11 kr i alla pris – idag är euron ca 10,6 och 
förhoppningsvis också lägre nästa sommar men för säkerhets skull. 
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Pensionen i Frankenberg vill ha besked snarast eftersom andra 
grupper också jagar rum. (Det är dock 91 % av alla deltagare som 
bor på skola.) 

Jag vill veta om du har för avsikt att åka med eller om du är 
intresserad men inte kan bestämma än. 

Hör av dig så snart som möjligt till Marianne, 
marianne.halling@folkdansringen.se eller telefon 0733-264926. 

Marianne 

 

 
Julgranshuggning 9 december. 
 
Boka redan nu söndagen den 9 december för ”skogsarbete”. Det 
behövs många flitiga händer och fötter för att serva våra kunder på 
bästa sätt. 
 
Korvar ska grillas, granar ska nätas. Kaffe, glögg och pepparkakor 
plus en hel del annat ska serveras! Det kommer att bli en häftig dag 

med drygt 150 gästande familjer från tre företag!  
 
Vi börjar kl. 08.00 och avslutar strax efter kl. 16.00.  
Anmälningslista finns på anslagstavlan i 26:an eller ring Mats. 
Medlem i Malmö Folkdansare är välkommen att hugga sin egen 
gran och ta en fika efteråt. Granen kostar 200:- och betalas kontant 
på plats. Ring Mats och boka en gran. 
 
/Mats 
Tel 0706157056 

 
Den manliga dräkten inifrån och ut 
 
Jan-Inge Karlsson kommer att avslöja hur han är klädd in på bara skinnet. Under fikapausen i 
samband torsdagsträningen den 18 oktober kommer vi att praktiskt demonstrera och berätta 
om den manliga dräkten.  
Alla är varmt välkomna 
Dräkt och Kulturgruppen 

  
 

 

Vi gratulerar!     

Lukas Albrecht 10 år 16 september  

    

Marianne Eriksson 75 år   6 oktober  

    

Tilde Grizell  15 år 24 oktober   
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Sommarens uppvisningar 

TACK! Alla dansare, spelmän och övriga funktionärer. Vi har haft fler uppvisningar än vi trodde 
och alla som engagerat oss har varit supernöjda. 

 6 juni på Stortorget med uppskattad picnic efteråt i Slottsparken. Bilder togs för 
mediabruk. 

 9 juni Kulturfestival i Falsterbo 

 Midsommar: Uppvisningar gjordes på tre vårdhem förutom de stora firandena i Skrylle 
och Ängavallen. 

 30 juni uppvisning på Almgården 

 1 juli uppvisning i samband med Mölledag vid Bröddarps mölla. 

 25 aug både barn, ungdomar och vuxna deltog på Skånedagen i Eslöv med uppvisningar. 
Herrskapsdansarna gjorde också en uppvisning. 

 Katrinetorp den 2 september i samband med Skördemarknad 

Resor 

Åtta stycken från Malmö Folkdansare var uppe på NORDLEK i 
Falun. Vi hade ingen uppvisning men deltog på workshops och 

de flesta var med på samdansningen. 

Vi var 14 stycken på Europeaden i Portugal men fem var från andra 
föreningar. Vi deltog på avslutningen i en gemensam dans med Våmhus och 
Kedjan från Stockholm. 
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Hösten och framtiden 

Alla grupper fortsätter samma tider och samma ledare. Lite olika funderingar finns och 
funderingar på ett större program. Vad händer nästa år till midsommar? Både Skrylle och Folkets 
park, gäster? B/U och D/M kommer att ha gemensamt möte för att diskutera detta. Har du 
synpunkter så hör av dig. 

Marianne 

 

 

Skånedan i Eslöv 
Vi hade i alla fall tur  

med vädret. Åtminstone barnen och ungdomarna.  

Den 25 augusti var det åter dags för Skånedan i Eslöv. En dag där alla 

Skånes folkdansföreningar samlas och dansar tillsammans. Alla barnen och ungdomarna visade 

upp sitt gemensamma program under strålande solsken och stora 

applåder. Som alltid var  de alla mycket duktiga. Dock fick 

kämpalekarna flytta in under tak på grund av vädret, men det gick 

bra det med. De vuxna hade dock inte lika tur. Efter några få 

uppvisningar öste regnet ner och vi fick alla (dansare, publik, 

hantverkare och spelmän) förflytta oss in i rotundan. Kvällen 

fortsatte sedan med fin musik, trevlig dans och många skratt.  

Tack alla medverkande för en fin dag! 

// Nathali Willman 
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Info från BUS (Barn och ungdomssektionen) 

Wow vilken sommar vi har haft. Soligt och varmt i flera månader så jag hoppas att alla har njutit 
ordentligt av sol, bad, ledighet och massa roligheter. Själv har jag utmanat mig själv genom att 
köra husvagn genom Europa vilket jag klarade galant. 
 
Höstterminen har börjat och det är kul att träffa alla dansare och föräldrar igen. Ni är alla 
välkomna tillbaka efter sommaruppehållet. Vi började terminen med att dansa uppvisning i Eslöv 
på Skånedagen den 25 augusti. Detta uppmärksammade Skånska Dagbladet med en artikel. I 
måndags hade vi tre nya barn på knattelaget! Varmt välkomna säger jag till er. Jag hoppas att vi 
kommer att fortsätta träffas på knattelaget många måndagar framöver.  
 
Under början av hösten kommer vi att satsa på att marknadsföra vår barndans i närområdet 
genom att dela ut flyers som vi har tryckt upp. Vill du hjälpa till och sprida information om vår 
fantastiska verksamhet så prata med någon av oss i sektionen så får du gärna en hög flyers som 
du kan dela ut i ditt eget närområde, på jobbet, till vänner mm. Vi ledare är laddade för att blir 
fler medlemmar i våra grupper.  

 
Datum att komma ihåg under hösten är 
15 oktober – tittekväll på knattelaget 
18 oktober – tittekväll på ungdomslaget 
22 oktober – tittekväll på barnlaget 
2 december – julfest för alla föreningsmedlemmar med familjer 
 

Våra tittekvällar är öppna för alla. Då visar laget upp hur deras träningar ser ut och har man tur 
får man vara med och dansa lite också. Ett jättebra tillfälle att bjuda med en kompis. Jag hoppas 
de blir lika välbesökta som i våras.  
 
Nytt för i år är att vi planerar att anordna en julfest som är 
öppen för allmänheten. Datum för denna julfest är 
lördagen den 1 december. Håll utkik på vår hemsida för 
mer information under hösten.  
 

Vid tangenterna - Camilla 
 
 
 

Byte av mailadress 
 
Madeleine Nydahl byter mailadress då hon byter arbetsplats. 
Ni som har hennes nuvarande 
arbetsmail madeleine.nydahl@onemed.com byt ut den 
mot madeleinenydahl70@gmail.com . 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('madeleine.nydahl@onemed.com');
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('madeleinenydahl70@gmail.com');
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Tack   / Madeleine 

FV och SGV skulle marschera ut och in skulle Malmö 

Folkdansare komma! 

Detta klarades av med de ”gamla” standaren burna av Thomas 
Pilkrona och Jonny Persson, det nya kom Ebba Nydahl, klädd i 
folkdräkt in med. Lite nostalgiska blev nog en del av oss som varit med 
sedan 50- och 60-talen och kanske även ännu yngre medlemmar.  

Kvällen tog sin start med en timmes mingel med mycket prat och 
många ”Hej, det var längesen. Trevligt att ses igen” 18.00 öppnades 
dörrarna in till festlokalen och borden stod redo att ta emot oss. 
Välkomstvisa och bordsvisa med en skål i mellan satte fart på oss alla 
och här var det stämning behövdes egentligen inte sjungas! 

En tre-rätters meny såg vi fram emot och förrätt, varmrätt och dessert slank ned med väldig fart. 
Fräsch skaldjurssallad tillsammans med ett glas vitt vin, stor oxbit med potatisgratäng och 
rotfruktsbädd med ett glas rött, följt av en mumsig tryffelpaj med helt fantastisk bärkompott 
därtill! Mycket gott var omdömen från alla håll! Emellanåt sjöngs det allsång under ledning av 
Eva och Dan Svensson i Dinos. 

Borden bröts och det var dags för dans till musik av våra spelmän på fioler, dragspel och tvärflöjt 
och av Dinos. Eva och Dan har turnerat i många, många år och spelat upp till dans för många av 
oss de senaste 53 åren! Det var kadrilj hit och foxtrot dit, en bugg ibland och en schottis på det 
och för att vi gamle skulle få vila, dans av ungdomarna som visade att ett generationsbyte är på 
gång. Det var många som njöt av att se hur roligt det är att dansa, spela och sjunga. 

Kaffe, kaffe kaffe osv blev det för att hämta andan och torka svetten i pannan. Sedan var det 
dags igen med mer musik och dans 
fram till midnatt. Det var hela tiden en 
underbar stämning, feststämning när 
den är som bäst! 

Stort TACK till festkommittén, stort 
TACK till spelmännen, stort TACK till 
Dinos, stort TACK till alla ”hjälpredor”. 
Ni alla tillsammans gjorde så mycket, 
så att det för oss andra var väldigt 
enkelt att ha fantastiskt roligt! 

Malmö Folkdansare! LYCKA TILL! 

/Mats 
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Medlemsmärke 

Saknar du medlemsmärke till dräkten, jackan eller för att dela 

ut när du träffar andra dansare vid olika evenemang? Nu finns 

det Malmö Folkdansare märken (pins) till försäljning. 

Märket kostar 25kr och finns i 26:an för avhämtning. 

Betalning sker antingen till föreningens bankgiro eller via swish. 

Prata med våra dansledare eller någon av våra funktionärer så hjälper de till. 

Vid frågor kontakta media@folkdans.nu. 

Kerstin och Madeleine 

 

 

Nordiskt sommarläger i Falun 

Fyra ungdomar och två ledare på väg till ett av Nordens största läger för ungdomar med 
intresset folkmusik och -dans. Det Nordiska sommarlägret för ungdomar. Deltog gjorde ca 120 st 
ungdomar från alla Nordens länder, men även Kanada och USA.  Lägret återkommer varje 
Nordlek och är en möjlighet att lära sig mer och utveckla sin dans och sitt spelande. Men även 
att skapa starka vänskapsband. 

Helgen varvades med dans, utflykter, musik, taktikvila 
och god mat. Deltagarna arbetade tillsammans med 
erfarna och duktiga ledare fram en fantastisk 
föreställning. Man kan inte annat än att bli imponerad 
och stolt. Att vara så många med olika språk och 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('media@folkdans.nu');
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erfarenheter och kunna bygga upp, träna in och visa upp denna magiska och härliga föreställning 
är underbart. Och på bara en helg. Under tiden jag och Katarina drack kaffe, sydde och önskade 
att vi fick vara med, dansade våra fyra ungdomar tills de stupade i säng. Vi lärde oss innebörden 
av taktikvila och hur viktigt det är. Vi tränade rutin för brandlarm och blev väldigt duktiga på det, 
nästintill proffs. Provade på nattdans och motionerade i uppförsbacke. 

Det var fyra stycken trötta men glada ungdomar som åkte hem på tisdagen med Katarina. Jag 
tror de lärde sig mycket och hoppas att de hade det lika roligt som vi ledare hade. Både jag och 
Katarina önskade att vi hade fått vara deltagare istället, men det var en ära att få dela äventyret 
med dem och vi hoppas att vi får göra det snart igen. 

Tack så mycket Ida, Moa, Anton och Klara! 

Kramar från Nathali och Katarina 

 

Europead i Viseu, Portugal 25-29 juli 

Efter lite olika flyg så samlades vi i Porto och 
kunde åka tillsammans med en tysk grupp till vår 
värdstad Viseu. (I den tyska gruppen fanns också 
Julian de Vries som lovat att spela åt oss när vi 
inte hade någon egen musiker med.) En sträcka 
på 1,5 timme där vi såg en väldig grönska – hade 
man inte haft någon värmebölja? Men vi såg 
också miltals med döda förkolnade träd efter 
förra årets hemska skogsbränder där många 
människor miste livet. 

Viseu var pyntat till fest. I varje affär hade man 
skyltat med något folkloristiskt. Det visade sig att 
staden hade utlyst en tävling om vem som hade 
bästa skyltfönstret med motiv från 
folkdans/folkmusik. 

Redan på onsdagen fick vi ta del av portugisisk 
dans och musik uppe vid den stora katedralen. I 
vimlet mötte vi vänner från andra grupper och 

länder. Igenkänningsfaktorn blir stor när man varit med några gånger och lika roligt att krama 
om varandra när man inte setts på ett år.  

På torsdagen dansade många grupper runt om i stan och det var nära till alla scener. På kvällen 
kom så det som vi fruktade – hålla tider! Invigningen skulle vara klar till midnatt men höll på till 
01.30 och då hade de flesta gett upp, trötthet och kyla, här var ingen tropisk värme på kvällarna. 
Kläderna räckte inte till! Varför stannade så många hemma och sa att det var för varmt i 
Portugal? Vi hade betydligt svalare än det var i Malmö. Som tur är så värmer all musik, dans och 
glädje när man strosar runt.  

Fredagen innebar bl.a. ett besök på en vingård med en entusiastisk värdinna, konstnär, som 
målar alla etiketter till vinflaskorna. Vi provade ett antal viner och behövde bara betala halva 

avgiften för att vi var så trevliga och hade rest så långt. På 
kvällen var det körkväll i parken och god stämning med hela vår 
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grupp längst fram. Några fortsatte ut på stan och träffade vänner än här och än där, dansade lite 
och snackade mycket, provade körsbärslikör i chokladmuggar osv – tiden försvann långt fram på 
morgonen. Då kom dansarna från Dalarna och undrade: Var är festen? 

På lördagen besökte en del muséet som också hade specialutställning med olika kläder och 
tillbehör. Samtidigt var det mottagning där alla grupper fick en liten present. Vårt lilla tyghjärta 
finns i 26:an. Paraden skulle starta kl 15 och den tiden höll man fint och de tre svenska 
grupperna kom relativt tidigt så de kunde njuta av alla andra grupper. Marianne satt snällt på 
läktaren och applåderade i 3,5 timme. Många grupper dansar och sjunger och det är verkligen en 
folkfest. Det var tjockt med folk som applåderade hela paradvägen. Sen var det full fart ut på 
stan och dansa runt på torget och prova öl och cider i den medhavda plastmuggen som fick 
inköpas första kvällen. 

Söndagen innebär en ekumenisk gudstjänst och flera morgonpigga hann med den innan lunch. 
Avslutningen började i tid på em och där dansade vi tillsammans med Våmhus från Dalarna och 
Kedjan från Stockholm. Vi dansade en familjevals på stor ring och det såg bra ut sa alla som såg 
dansen från läktarna. Efter sista talet och flaggöverlämning så utbröt den stora kram- och 
dansfesten över hela området. ”See you next year in Frankenberg”. 

Avslutningsvis hade vi en skön dag i Porto med besök på bl.a.järnvägsstationen, känd för sina 
fantastiska kakelväggar med historiska bilder innan hemresan på tisdagen. Porto är också känt 
för sina portviner och naturligtvis ville alla prova. Efter ett tiotal portviner åkte vi gungandes med 
båten över till en restaurang där vi tog avsked från varandra. 

Bilder kommer i både Pilavisan och Hembygden samt finns på Facebook. 

Marianne 

 
Tack från Dräktsektionen 
 
STORT TACK till Gun Håkansson som överlämnat tre hembygdsdräkter till Malmö Folkdansare. 
Dels en herrdräkt som hennes make Stig Håkansson har använt dels två damdräkter som hennes 
kusin Ulla-Britt Johansson född Hansson har använt. Dräkterna är välsydda, i mycket gott skick 
och kompletta med ytterplagg, flera oplötar med spets kring kragen, schal och piglock till 
kvinnodräkterna, skjortor med broderade linnekragar, handvävda strumpeband, knäbyxor med 
hängslen och strumpor till herrdräkten. Både givaren och dräkternas ägare är f.d. medlemmar i 
SGV. Det värmer när ”gamla” medlemmar månar om den nya föreningen och hjälper till så 
dagens dansare får möjlighet att låna fina dräkter inför uppvisningar och därmed kan föra 
danstradition med vackra välsittande dräkter vidare.   
Dräktsektionen  

Bal hos Bornholms Folkedansere 

 
I likhet med föregående år hade dansmästaren Per Jensen gjort ett lagom 
stort dansprogram för denna bal, där vi träffade flera bekanta från 
Bornholm , Själland och Jylland. Vi var två par från Skåne. 
Här dansades både danska danser och några, som också förekommer på 
baler i Sverige.  Per Jensen instruerade också Kong Christian Dansen. 
Melodin är komponerad av Johannes Ewald 1779, medan dansen är skriven 
av Georg Berthelsen 1904. Danmark har två nationalsånger: Det er et yndigt 
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land och Kong Christian stod ved højen mast. – Den sistnämnda används, då monarken är 
närvarande.  
 
Självfallet dansades också Les Lancier både till Harts melodi från 1820 och till Michels musik från 
slutet av 1850 - talet. 
 
Torsten Bäck 
 

 
I huvudet snurrar det av tankar, idéer och inspiration. I fötterna värker det efter nattens 
underbara dans. I hjärtat dunkar det av glädje, gemenskap och hopp. Jag känner att vi är ett VI. 
Ett stort fantastiskt, engagerat och kärleksfullt VI. Ett VI som vill mycket och tror på en framtid 
där VI finns, syns och tar plats. Ett VI som tillsammans strävar mot samma ljusa framtid. 

Detta är vad jag tar med mig hem från Riksstämman i Sundsvall. En fantastisk och givande 
stämma som bjöd på intressanta diskussioner, fantastisk underhållning och trevliga möten. Det 
är så härligt att se hur många engagerade människor det finns i våra stora organisation där vi alla 
brinner för samma gemensamma intresse. Att vi kanske tycker olika i en del frågor gör inte så 
mycket. Det är egentligen det som driver oss framåt. De diskussionerna öppnar upp för nya 
tankar och nya lösningar. 

Vi går mot en framtid där vi har en del hinder. Vi behöver dels satsa på de medlemmar vi redan 
har, men vi behöver också fånga in nya medlemmar. Och då främst medlemmar i de yngre 
åldrarna. Vi behöver en organisation som sätter barn och ungdomar främst. De är vår framtid i 
det här stora fantastiska kugghjulet. 

Som både ungdomsledare och BU representant på Riks får jag möjligheten att träffa de barn och 
ungdomar som finns i våra föreningar runt om i landet i många olika sammanhang. Och det är 
alltid lika fantastiskt. Att se deras gemenskap, glädje och kontakt. Det syns inga hinder mellan 
ålder, kunskap eller erfarenhet. De delar alla samma intresse och de knyter band som jag i alla 
fall hoppas håller för många år framåt. 

Jag har även fått möjligheten att träffa och lära känna några av de äldre ungdomarna lite bättre. 
5 st engagerade och positiva stipendiater har under helgen avslutat sin utbildning. De har fått 
lära sig om och även prova på vår organisations olika delar. Vi har pratat om möteskultur, 
marknadsföring, historia, gruppdynamik, kommunikation, föreningskunskap och 
organisationskunskap (både på riksnivå och på distriktsnivå) och mycket, mycket mer. Under sin 
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utbildning har de fått träffa olika personer som är verksamma inom organisationen och det är 
något som de alla 5 lyfter i sin utvärdering. Hur lärorikt det har varit och hur viktigt det har varit 
för att skapa kontakter. De kontakterna är något som vi alla behöver. Både för att glädjas med 
varandra men också för att hjälpa varandra. 

Ta hjälp av din förening, av grannföreningen, av distrikten och av Riks. Vi är inte ett du och jag, vi 
är ett VI. Det om något tar jag med mig från helgen i Sundsvall. Men också att om de här 5 
ungdomarna fortsätter med samma glädje och glöd så ser jag en fantastisk och ljus framtid för 
vår organisation. 

Nathali Willman BU-sektionen, Svenska Folkdansringen 

 

SGV och FV blir Malmö Folkdansare.  
Det firade vi på 26:an lördagen den 5 maj 2018. 
 

Vi öppnar den tunga ytterdörren, som sen ett tag tillbaka 
går utåt istället för inåt, men det är något man aldrig lär sig, 
utan man trycker dörren inåt tills man inser att det är fel 
sätt att komma in på. Nåväl, i trappan ner hör man redan sorlet, känner doften av festklädda 
folkdansare och den upphällda välkomstdrinken står och glittrar i sina glas. Festligt är det! Vi 
hälsar och kramar och ser samtidigt att dörrarna till festlokalen hålls stängda, Det känns nästan 
som Svenska Akademien. 
 
Det stojas och tjoas i köket, ordrar slängs ut och väldrillade utsedda festmakare springer 
benen av sig.  Med orden ”Vi ska inte sitta i välkända klungor utan här blir det fint med placering 
och allt” hälsar Karin oss välkomna, stående barfota på en låda som säkert använts och testats 
som talarstol förut. Kavaljererna får leta efter damerna – tänk att man har så svårt med namnen 
– så vi hjälper till. Alla gäster brottas under tiden med Lottas och Rolfs frågetävling om när 
föreningarna bildades och hur många medlemmar det fanns. Plötsligt öppnas dörrarna och sex 
vackert dukade bord med tända stearinljus och vårgröna servetter uppenbarar sig framför oss 
alla. Med våra pärlglittrande dukar blir allt ännu mera strålande och festligt. 
 
Dinos orkester underhåller oss med lågmäld musik tills alla har satt sig. Framför oss på tallriken 
står förrätten: Fräsch sallad med färska räkor och nybakat vitlöksbröd bredvid. Vi sjunger och vi 
äter, oxfilé, potatisgratäng, ugnsbakade rotfrukter såsom morötter, palsternacka och lök. En del 
njuter av gott vin andra av svalt läskande vatten. Vi sjunger tillsammans med Dinos orkester, Eva 
styr sången och Dan musiken. Sånghäftet är välfyllt med noggrant utvalda låtar, vi sjunger bland 
annat: ”Malmö Folkdansare kommer nu” skapad av Agneta Hansinger, Jan Inge Karlsson, 
Kristina Löfgren och Monica Willman. Lite arrangemang av: Lotta Andersson och Mats Hansinger. 
”VI är Malmö Folkdansare” skapad av Elisabeth Gerderoth, Lena Kayser, Ann-Margreth Norin och 
Marie Åberg.  
 

Efter maten blir det dans, kasedans, som vi kallar 
det, varvat med musik som spelas av våra musiker. 
Vi bjuds också på underhållning av ungdomarna 
med Ebba i täten. Det blir flera fartfyllda härliga 
danser, Solsäter känner vi alla igen. Sen blir det ett 
stilla avbräck, Thomas och Jonny bär högtidligt ut 
SGV´s och FV´s standar och in kommer Ebba, klädd i 
folkdräkt, med en liten kopia på Malmö 
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Folkdansares blivande standar. Vi dansar en Väva, några härliga ”hambos” och ståtliga 
Landskronakadriljen. Alla går man ur huse och sällar sig till kadriljen, hela lokalen fylls med glada 
dansare, till och med kökspersonalen har lyckats slita sig från jobbet och dansar med. Historia är 
skriven och festen nalkas mot sitt slut. Eva–Lena tackar festkommittén; Lotta, Robert, Rolf, Gull-
Britt, Ann-Christine och Alf. Våra kära musiker, Lena, Eva, Rolf, Håkan och Ann-Louise avtackas 
med rungande applåder och så vandrar vi ut i den vårljumma luften och möts av försiktigt 
grönskimrande träd, för att i stilla stund vila fötterna och sortera upplevelserna från kvällens 
fest.  
 
PS Vi tackar alla som var där och gjorde festen så lyckad och oförglömlig. Eftersom festen 
började med en Välkomstvisa så avslutas min berättelse om festen med en 
 
” Tack för festenvisa ” 
Mel. Opp och hoppa Tor 
 
Nerför trappan vi kom 
till en stor samling som 
med glasen och skratten i höjd 
vi sen snart sitter ner 
med varann och vi ler 
ty på faten står läckra entrén 
Med en oxfilé, å potatis i sås 
Morot, lök ja gunås 
Med kaffe och mousse 
Känns som hemma hos 
åsså dansa tills alla blir en. 
 
Berättat av Sassa Miselli 
 

   

Minnen från Falun 
 

SJ,SJ gamle vän, festligt att du lever än...... 

Det var inte utan att Stefan Demerts gamla visa dök upp i mitt 

huvud flera gånger under resan både till och från Falun. Där 

ingår bland annat versrader om " gratis vatten, bruna dass och smörgåsar i plast ". 

De bruna dassen är borta, vatten går att få, inte längre i en vattenkaraff som sitter på väggen i 

kupén utan numera i en pappförpackning från ett känt Lunda-företag, smörgåsar går också att 

få, fortfarande plastinpackade, dock betydligt fräschare än förr. 

Numera har SJ mest problem med eftersatt underhåll, signalfel och nedfallna/ nedrivna 

kontaktledningar. Så hände även under resan Lund-Falun tur och retur, värst var det under 

hemresan. Men å andra sidan så fick jag vara länge ombord på tåget, resan blev mer än tre 

timmar försenad, så strax efter midnatt natten mellan söndag och måndag kunde jag öppna 

dörren till mitt hem. Tur att jag hade ytterligare en veckas semester och kunde sova länge på 

måndagen! 
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Ni undrar hur det var i Falun? Jodå, mycket trevligt, mycket varmt, dans och musik så länge du 

orkade (jag orkade inte riktigt lika länge som mina kompisar). Ett besök i Falu gruva hann jag 

också med, mycket intressant samt ett besök i hopp-tornet där backhopparna ger sig ut på sin 

vådliga färd.  Antingen är backhoppare de mest modiga människor som finns eller komplett 

galna! Men utsikten däruppe är helt fantastisk.  

SJ,SJ gamle vän, festligt att du lever än - hoppas det finns någon som kan lösa dina problem och 

att vi ses igen! 

Lotta 

 

Forum för Historiska danser och Musik  

Forum för Historiska danser och Musik hade 

inbjudit till bal i Växjö 19 maj. Balen arrangerade av 

Dansgruppen Trotto och hölls på det vackra 

Teleborgs Slott strax söder om staden. 

Den föregående genomgången av baldanser 

skedde däremot på Kulturskolan i Växjö. 

 

Den lite excentriske greven Fredrik Bonde af Björnö lät bygga Teleborgs Slott som morgongåva 

till sin unga hustru Anna Koskull. Slottet var inflyttningsklart år 1900 och uttrycket ”Vad gör inte 

en Bonde för sin Koskull” blev bevingat bland växjöbor. Endast det bästa var nämligen gott nog 

för Fredrik Bonde och han sparade inte på något för att ge sin trolovade någonting alldeles extra. 

 

Slottet ser ut som en medeltida riddarborg, vilket blev en utomordentlig inramning till denna 

herrskapsbal. Bland danserna kände vi ungefär hälften, som vanligen förekommer på baler, 

medan resten ingick i Trottos egen repertoar. Visserligen gick man igenom många av dem på 

eftermiddagen, men flera av dem liknade varandra, vilket gjorde det svårare att hålla dem isär. 

 

En trevlig bal med god mat och en lokal fyramanaorkester som spelade upp till dans. 

 

Torsten Bäck 

BUS läger i Kirsebo 25-27 maj 

I år återvände vi till scoutstugan i Kirsebo för vårt barn och 
ungdomsläger. En mysig stuga med fantastisk omgivning. Tyvärr är det 
fler som gillar denna platsen – MYGGEN! Vi hade inte bjudit in dem men 
de kom ändå även detta år. Många myggbett blev det trots att vi använde 
både myggarmband, myggmedel och myggmaskin. Jaja nog snackat om 
myggen.  
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Det är så roligt att åka iväg med barn och ungdomar på läger. Det är ett härligt gäng och de har 
så roligt tillsammans, vilket glädjer oss ledare. Nedan får ni läsa vad barnen tyckte var roligt med 
lägret. 

 Tacomys på fredagskvällen och att spela skitgubbe. 
 Dansa utomhus. 
 Mysigt att äta vid lägerelden. Vi åt både lunch, mellis och middag 

vid lägerelden.  
 Bygga bår av långa starka grenar och tröjor. Vi fick även prova 

bära varandra när bårarna var klara. 
 Få godispåsar. 
 Göra pärlplattor. 
 Pyssla med pärlor och göra pärldjur – jag gjorde en hund. 
 Göra degen till pinnbröden. 
 Vi gjorde en repbana runt träden som sedan en dunk skulle följa. 

När det var klart blev vi alla fastspända i repet. Nu var det vår tur 
att följa repet runt alla träd, över stockar, under stockar och upp i 
träd för att komma till andra änden av repet så vi kom loss. De 
som gjorde repbanorna hade varit ganska kluriga. 

 Grilla pinnbröd och sedan äta dem. Första gången för en del av 
oss.  

Ja som ni läser så hann vi med en del. På söndagen kom föräldrar och 
hälsade på. Då blev det lunch, dans och fika. Sedan var det dags att åka 
hem för denna gång.  

Har ni tips på bra scoutstugor (som inte har så mycket mygg) tar vi 
tacksamt emot förslag på lägerplatser till nästa års läger.  

/BUS 

 

Foreningen For Gamle Selskabsdanse 
 

Foreningen For Gamle Selskabsdanse tränar en gång i månaden på Ellegården i Farum. Höst och 

vår avslutas terminen med en bal för dem, som deltar i träningarna. Brita och jag deltog i vårens 

bal 23 mars. Det var mellan 60 och 70 deltagare och fin musik med piano och violin och som 

vanligt Berta Thomsen, som ledde oss genom de olika danserna. 

Det var ett ambitiöst program med många stora och ibland något 

knepiga kadriljer blandat med pardanser som Pas d’Espagne, 

Mirella, Bostonvals och Schubertvals med flera. Bland danserna 

fanns: La Quadrille Neerlandaise, Høstdronningen, Le Prince 

Imperiale, La Quadrille des Dames. Men även några svenska 

kadriljer dansades: Slädefarten från Östergötland och La 

Comtesse de Cederhielm. 
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Till slut dansades självfallet även Les Lanciers. Den här gången hade man valt den ursprungliga 

musiken av Joseph Hart från 1820. Den dans, som presenterades på den tiden föll snart i 

glömska men togs fram igen vid det kejserliga hovet i Paris omkring 1860. 

Något år senare kom dansen till Köpenhamn och omarbetades till den version, som ännu 

används i Danmark.  

Torsten Bäck 

Bilden visar början på La Comtesse de Cederhielm. Foto författaren. 

 

TACK till Hembygdsgillet Skanör-Falsterbo.  

 
Malmö Folkdansare har fått sju rynkesärkar i barn- och 
ungdomsstorlek, sex förkläden i olika randiga tyger som passar till särkarna, ett fint litet 
brokadliv, ett lucialinne och flera randiga bomullstyger. Alla dräktdelar är välsydda och i mycket 
gott skick. Särkarna tillsammans med de randiga förklädena kommer att uppskattas av våra barn 
och ungdomar för dans under varma sommardagar.  

Dräkt och Kulturgruppen 

Agneta, Anna, Eva, Katarina och Lotta 

 

Kalender 

2018 
September 
02     Uppvisningar på Katrinetorp Skördemarknad 
kl. 12.00 och 13.00 
03     Terminsstart Måndagsgruppen 
11     Terminsstart Herrskapsdansarna 
26     Styrelsemöte 
Oktober 
11      Halvårsmöte 
13     Höstfest med Hembygdsgillet – boka dagen, mer info kommer! 
15     Tittekväll hos knattelaget 
18     Tittekväll hos ungdomslaget 
22     Tittekväll hos barnlaget 
26-28     Riksläger i Göteborg för BUS 
November 
14     Styrelsemöte 
16     Presstopp Snurrebocken 
December 
01     Julfest för allmänheten – arrangeras av BUS 
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02     Julfest för Malmö Folkdansare 
03     Terminsavslutning Knattelaget, Barnlaget och Måndagsgruppen 
04     Terminsavslutning Herrskapsdansarna  
06     Terminsavslutning på Ungdomslaget och Vuxenlaget med glöggfest och 
besök. 
2019 
23 januari     Styrelsemöte 
09 mars         Årsmöte 
13 mars          Styrelsemöte med konstituering 

 

 

 

Nästa presstopp för Snurrebocken är den 16 

november.  
Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till 

snurrebocken@folkdans.nu  

 

mailto:snurrebocken@folkdans.nu
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