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Ordförande har ordet 

Tiden går fort, nyss var det varmt ute och tanken på jul var avlägsen men nu står december 

redan för dörren och det är snart dags att summera året. Summering av föreningens 

verksamhetsår kommer i verksamhetsberättelsen till årsmötet som för nästa år är planerat till 

den 9 mars. Men här kommer några axplock från hösten: 

- vi har fått nya medlemmar, både barn och vuxna 

- föreningen har uppvaktat sitt första brudpar 

- vi har haft en första gemensam fest med Hembygdsgillet med temat oktoberfest 

- vi börjar skönja slutet på det stora arbetet med att sortera/sammanföra allt material från 

två föreningar till en gemensam struktur för Malmö Folkdansare 

- Malmö Spelmanslag spelar upp till dans en torsdagskväll.  

Dessutom har styrelsen slagit fast kriterier både för förtjänsttecken och för hedersmedlem. För 

båda gäller att man skall ha meriter inom Malmö Folkdansare och att dessa kan kombineras med 

meriter från den ”gamla” föreningen. Vad gäller meriter i våra ”gamla” föreningar så finns dessa 

dokumenterade och kommer således att finnas med vid ansökningar av silver respektive 

guldmärken från Folkdansringen. Därmed är allt, utom standar, löst för Malmö Folkdansare och 

vi kan lägga all energi på verksamheten och utveckling av föreningen. 

 

December knackar på dörren och därmed julfest, glöggfest och andra terminsavslutningar. En 

oftast intensiv månad både på hemmaplan och i föreningslivet men visst är det trevligt med 

traditioner och att dela dem med likasinnade samt nära och kära. 

 

Jag tackar er alla för det gångna året och önskar er trevliga helger så ses vi åter i januari. 

 

Birgitta  

 

 

 

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

Redaktionsadress: snurrebocken@folkdans.nu 
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Dans och Musik 

Hösten är snart slut men vi ser fram emot dansen torsdag 29 november 

med Malmö spelmanslag och sedvanliga avslutningar i alla våra grupper. 

Torsdagsgruppen får också i år besök av Trehäradsbygden. 

Till våren kommer också en hel del roliga aktiviteter, bl.a. kommer Vill 

tillsammans med sin dansgrupp från Taastrup att besöka oss under 

våren och till midsommar har vi bjudit in Klingense Windrose. De är 

väldigt positiva och vill gärna komma 30-35 st. Kanske kan du hjälpa till 

och ta emot någon gäst? 

Vi räknar med att ha en allsångskväll tillsammans med Hembygdsgillet 

under våren. 

Välkomna till alla våra aktiviteter! 

 

Info från BUS (Barn och ungdomssektionen) 

Tiden går fort och höstterminen börjar redan närma sig 
sitt slut. Våra lag är i fullgång med att träna inför 
luciatåg och uppvisningar som vi alla ska få njuta av på 
vår årliga julfest den 2 december. Jag ser framemot att 
träffa er alla då.  
 
Under terminen har våra lag haft tittekvällar där alla 
föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och kompisar 
har fått komma och titta på hur en vanlig dansträning ser ut. Det är så roligt att se att dessa 
kvällar är välbesökta. Det glädjer både mig, ledarna och barnen att se så många dessa kvällar.  
 
Vårt barnlag har varit på läger i Göteborg och vårt ungdomslag har haft höstmys med 
övernattning i 26:an. Detta kan ni läsa mer om på andra ställen i tidningen.  
 
Vi bjöd in till en julfest för allmänheten den 1 december. Tyvärr fick vi ställa in den pga för få 
anmälningar. Vi kommer att fundera på hur vi kan marknadsföra oss bättre för att lyckas bättre 
nästa år då vi tar nya tag.  
 
Under hösten har vi fått en del nya medlemmar vilket vi tycker är fantastiskt roligt. Välkomna 
alla. Än har vi plats till fler dansbarn så har du en kompis som vill följa med så är de välkomna till 
en träning och prova på.  
 
Måndagen den 3 december respektive torsdagen den 6 december är det sista dansträningen för 
terminen. Därefter njuter vi alla av en härlig julledighet. Vi startar vårterminen den 14 respektive 
17 januari. Då hoppas jag att vi ses alla igen.  
 
God Jul och Gott Nytt År önskas ni alla 
BU-sektionen genom Camilla Lindvall 



 

Höstmys i 26:an!  

 

Vi i ungdomslaget träffades under fredagskvällen då vi började med att 

packa upp och äta tillsammans. Vi fick sedan i uppdrag att göra vårt 

eget uppvisningsprogram till julfesten. Det tog längre tid än vi trodde 

och vi fick pausa med lite lek, för att sedan fortsätta med planeringen. 

Vi blev nöjda med resultatet som provdansades med stolar. På 

lördagen kom Camilla och lärde oss bugg och foxtrot. Vi gjorde avbrott 

för lunch och fortsatte sedan dansa. Vi avslutade med att städa och 

äta överblivna chips. 

 

//ungdomslaget 

 

 

 

 

 

 

Nu börjar valberedningens arbete! 

Nu har valberedningens arbete påbörjats. Vi uppskattar alla de 

personer i föreningen som engagerar sig i Malmö Folkdansare. 

Men ingen sitter på livstid. Då och då händer det att man vill göra 

en paus i sitt föreningsengagemang. Är du sugen på att bidra i en 

av föreningens sektioner? Vi har följande sektioner: media-, dans 

och musik-, BUS-, lokal-, dräkt- och fest. Eller skulle du vilja 

engagera dig i styrelsen? Vi i valberedningen tar gärna emot din intresseanmälan! Ta kontakt 

med någon av oss: Lars Kayser, Abigail Sykes, Kristina Albrecht och Eva-Lena Jönsson. 

Vi ser fram emot att höra av dig! 

/ Valberedningen 

       

Vi gratulerar!     

Gert-Ove Ohlin 75 år 09 november 
Britt-Marie Persson 75 år 29 november 
Natalie Willman 30  år 29 november 
Robert Persson 70 år 19 december 
Lena Thuresson 65 år 23december  

 



Es gibt kein beer auf Hawaii. 

Strax efter kl. 17, den 13 oktober, öppnades dörrarna upp för en trevlig Oktoberfest 

i 26:an. Drygt 80 personer från både Malmö Folkdansare och Hembygdsgillet hade 

anmält sig till denna helkväll. Självklart var det traditionell tysk mat på buffébordet, 

allt från bratwurst, surkål och schweinshaxe till de gyllenbruna pretzels. Tittade man bort mot 

ungdomsbordet fanns det alternativ mat för de som inte gillade denna 

mat. Som sig bör varvades det med allsång under måltiden med Lennart 

Svensson vid dragspelet. 

Efter maten var det dags för dans. Den första dansen var Landskrona 

kadrilj och det var många uppe på dansgolvet. Annars var det en allmän 

komplott med olika danser, med och utan instruktioner, under kvällen 

och visst fanns det många danser som kom från Tyskland. Det blev också 

en uppvisning av Hembygdsgillets duktiga ungdomar eller unga vuxna. 

Det var fartfyllt och trevligt! Självklart var det många som tog tillfället i 

akt och provade på att dansa schuhplatter. Christoffer från 

Hembygdsgillet höll i instruktionerna och det var många som var med 

visade prov på olika varianter av denna dans. Det blev varmt i 26:an och 

när det var dags för fika smakade det riktigt bra. Kaffe och apfelstrudel 

smakade utmärkt!  

Vi tackar Lennart, Eva och Jonas för 

musiken under kvällen. Det är alltid trevligt 

att gå på fest. Men fest blir det sällan utan 

at någon tar tag i saken och planerar. Så, ett stort TACK till 

festkommittén som fixade denna fest! Det är alltid kul när vi gör 

saker tillsammans – Hembygdsgillet och Malmö Folkdansare. 

Eva-Lena 

 

Likheter mönsterbilder 

Jag är nyligen hemkommen från Indien, ett helt otroligt land som bjuder på många upplevelser 

och stora konstraster. Överallt är det ett myller av människor, trafiken är intensiv och högljudd 

men samtidigt är det mycket samarbete och hjälpsamhet så att alla kommer fram. Vi är väldigt 

olika i vår klädsel och färgsättning av kläder då det i Indien sprudlar 

av färger i kreationerna. Men trots detta så hittar man likheter. På 

ett hotell vi bodde fanns det några tavlor med vävda alster i 

trappuppgången. Dessa mönsterbilder påminner om de vi finner i 

svenska vävnader, se exempel. Visst är det otroligt så mycket det 

finns som binder oss samman över jordklotet.  

Birgitta  



 

”Det är detaljerna som gör det”.  

Utbildningsrådet inom Folkdansringen Skåne bjuder in till en heldags kurs i Textil Småslöjd 

lördagen den 9 februari. Under dagen får du lära att fläta strumpeband med dekorativ avslutning, 

tränsa trådknappar och singla bollar. Flätade strumpeband, trådknappar och singlade bollar är små 

handarbeten som lätt kan plockas fram när du få en stund över och sen kan du glädja dig själv eller 

någon annan med det färdiga resultatet.  

Kursen äger rum i Brunnsbergagård i Helsingborg. Instruktörer för dagen är Anna Nilsson från 

Ängelholm och vår egen Anna Månsson från Malmö. Kostnaden för kursen är 200 kr för 

medlemmar i förening ansluten till Folkdansringen Skåne och sista anmälningsdag är den 20 

januari. Mer info hittar du på www.folkdansringen.se/skane    

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna och fira Julotta i Trelleborg! 
 

Vi samlas på Lidls och Bilias parkeringsplats, Hedvägen 87 . Vid rondellen Hedvägen- 
108.an- Bryggargatan klockan 06,00. Kommer Ni E6:an ta vänster Maglarpsrondellen, 
kör rakt fram till parkeringsplatsen. Här tänder vi facklorna och går i procession till 
Trelleborgs kyrka klockan 06,15, framme strax innan 06,30. 
 
Efter Julottan äter vi frukost hemma hos oss, Köpingegatan 98. Från parkeringen tar Ni höger och 
följer Hedvägen rakt fram tills vägen svänger 90 grader höger. Där svänger Ni vänster in på 
Tallvägen. Kör till höger första 4-korset, parkerar på båda sidor omgående.        
Går över Tallvägen, tredje huset på höger sida bor vi. 
 
Teckningslista finns på anslagstavlan i 26:an, tas ner den 6 december efter att dansträningen 
slutat. Efter den 6 december får Ni ringa eller skicka och anmäla Er. 
 
Vi hälsar Er välkomna 
Gull-Britt, Alf och Emma Davidsson 
Ring till Gull-Britt. 070-6303784 
E-post alfdavidsson@outlook.com 
 

http://www.folkdansringen.se/skane
mailto:alfdavidsson@outlook.com


 

 

 

 

 

Barnlaget på läger i Göteborg 

Helgen den 26-28 oktober åkte vi åter till Göteborg för att delta i 

RIKS årliga barnläger. Härligt mycket ungar från landets södra halva, 

i år hade vi dessutom skånskt sällskap av våra vänner från 

Rönnehäll! 

Barnen själva tyckte så här: 

 

 

 

 

  

 

 

 

// Carolina, Ellen, Emmy, Gåva, Alexandra och Ann-Katrin  

 

 

Tittekväll hos Ungdomslaget 

Tack alla nära och kära som besökte oss den 18 oktober. Som 

alltid var det väldigt trevligt. Ungdomarna fick visa upp lite 

vad de gör under sina träningar och sen dansade vi 

tillsammans med våra gäster. Nästa gång som ungdomarna 

visar upp sig blir under julfesten den 2 december med ett 

väldigt speciellt program. 

Tack igen och hoppas vi ses snart! 

  

Det var kul att 

lära känna andra 

 

Det var skönt och 

tryggt att sova om 

nätterna och det var 

kul att sitta i tåget och 

kolla på villor och träd 

och naturen 

 

Det var kul att dansa 

och leka 

När vi sov så gick 

det igång ett 

huslarm. 

 

Det var kul med 

film och då fick vi 

popcorn och godis 

Vi gjorde en lek 

som heter ägg, 

kyckling, höna 

 

Det var kul med 

slöjd och vi hade 

kul när vi 

dansade 

 

Vi fick 4 nya 

vänner! 

Vi fick god mat 



 

 
 
Från en till två till en, 1938 - 2018 
Melodi: Skånska slott och herresäten. 
Text: Lotta Andersson och Mats Hansinger 
 
I Malmö för många år sedan vi hade 
en förening som dansa och många de gladde 
men efter en delning så blev vi ju två 
som vardera hyste båd´ stora och små 
 
FV ju hade sitt Jularp i skogen 
och SGV dansa i TV på logen 
i Malmö stads parker vi också var me´   
och på Lilla Torg där var gatsten var sne´ 
 
På Midsommartingen vi dansa kring stången         
och ut över Vaxsjön så hördes ju sången                 
till dragkamp och rövkrok gavs också en chans 
sen slutade kvällen med en fackeldans 
 
Till många utländer båd´ grupperna farit 
till Tyskland och Danmark, ja där har vi varit 
i England och Holland och Belgien, ja visst 
att resa e roligt och aldrig ens trist 
 
Sida vid sida vi många år vandra 
och kanske vi glodde litt´ snitt på varandra 
men dansen och glädjen den fanns där ändå 
för skoj har vi delat och nu enade stå 
 
Nu stundar ett samliv av vilket vi njuta 
vi ska dansa och sjunga och niga och kuta 
Vi sjunger och skålar för framtiden vår 
och trivs med att åren har läkt alla sår 
 

 



 

Vi är Malmö Folkdansare  
 
Melodi:  Ritsch, ratsch, filibom bom bom. 
Skapad av: Marie Åberg, Ann-Margreth Norin, Lena Kayser 
och Elisabeth Gerderoth 
 

Re    refräng: Vi är Malmö Folkdansare, 
  Malmö Folkdansare, 
  Malmö Folkdansare. 
  Vi är Malmö Folkdansare, 
  Malmö Folkdansare, tjo hej! 

 
Ve   vers 1: Vi dansare här på torsdagar och måndagar. 
  Vi dansar här på andra dagar mé. 
  Sång, dans för alla åldrar, 
  alla åldrar, alla åldrar. 

Sång, dans för alla åldrar, 
för gammal som för ung. 

 
Re   refräng: Vi är Malmö Folkdansare, 
  Malmö Folkdansare, 
  Malmö Folkdansare. 
  Vi är Malmö Folkdansare, 
  Malmö Folkdansare, tjo hej! 

 
Ve   vers 2: Vi träffas här med glädje och med mycket stoj. 
  Vi träffas här och vi har väldigt skoj! 
  Musik, sång och dans för alla, 
  dans för alla, dans för alla. 

Musik, sång och dans för alla, 
För gammal som för ung. 

 
 

Malmö Folkdansare kommer nu 
Mel. Dansen går på Svinsta skär. 
Skapad 2017-10-14 av: Agneta Hansinger, Jan-Inge Karlsson, Kristin Löfgren och 
Monica Willman. Lite arrangemang av: Lotta Andersson och Mats Hansinger 

Malmö Folkdansare kommer nu, 
och se så glatt vi dansar. 
Alla är välkomna här till oss 
i vårat glada gäng. 
Spelmännen spelar till mången dans, 
kadrilj och vals och hambo. 
Även en schottis till popmusik, 
det klarar vi med glans. 
  
 

Dansarna samlas i parken, 
blommorna växer på marken, 
och till musiken så dansar vi, 
allt till en gungande melodi! 
Både i stan och i Skrylle, 
vi visar vårt gladaste nylle. 
Alltid tillsammans 
båd´ stora och små 
så låt dansen gå! 



 

Kalender 
 
2018 
November 
29     Danskväll med Malmö Spelmanslag kl 19.00-21.15, anmälan i 26:an 
eller till dans@folkdans.nu 
December 
02     Julfest för Malmö Folkdansare kl 14.30-17.30, anmälan i 26:an eller till bus@folkdans.nu 
03     Terminsavslutning Knattelaget, Barnlaget och Måndagsgruppen 
04     Terminsavslutning Herrskapsdansarna 
06     Terminsavslutning på Ungdomslaget och Vuxenlaget med glöggfest och besök 
09     Uppvisning på Ängavallen, vuxenlaget 
09     Julgranshuggning 
25     Julotta Sankt Nicolai kyrka, Trelleborg med efterföljande frukost för medlemmar 
 
2019 
Januari 
10     Terminsstart Vuxenlaget 
14     Terminsstart Knattelaget, Barnlaget och Måndagsgruppen 
15     Terminsstart Herrskapsdansarna 
16     Styrelsemöte 
17     Terminsstart Ungdomslaget 
17     Dräkt och kultur visar upp “Kvinnliga huvudbonader i Skåne”, start cirka kl. 20.00 
19     Danssjov hos Taastrups folkdanslag – OBS! preliminärt ej bekräftat än om det blir av 
25     Presstopp för Snurrebocken  
 
Februari 
03     Funktionärsdag med HLR utbildning, mer info kommer till berörda 
Mars 
09     Årsmöte 
13     Styrelsemöte med konstituering 
April 
29     Dansens dag 
Maj 
xx     Vårläger för BUS:arna 
27     Terminsavslutning Knattelaget, Barnlaget och Måndagsgruppen 
30     Terminsavslutning Ungdomslaget 
Juni 
04     Terminsavslutning Herrskapsdansarna 
13      Terminsavslutning Vuxenlaget 
22      Midsommarfirande i Folkets Park, Malmö och Skrylle 
23      Midsommarfirande på Ängavallen 
Juli 
16-22     Europeaden i Frankenberg, Tyskland 
Augusti 
24     Skånedagen i Eslöv (alternativt 31 augusti) 
Oktober 
12-19     Olperesa för BUS:arna 

mailto:dans@folkdans.nu
mailto:bus@folkdans.nu


 
 

Nästa presstopp för Snurrebocken är den  25 januari 

2019.  
Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till 

snurrebocken@folkdans.nu  

 

 

 
 
 
 
 
 Har du bytt adress? Skaffat mail? Ändrat 

telefonnummer? 
 
Tänk på att så fort någon av dina persondata ändras 
är det bra om du skickar in detta 
till medlem@folkdans.nu så vi kan se till att du även i 
fortsättningen får utskick och att vi har rätt data i 
vårt medlemsregister. 
 

mailto:snurrebocken@folkdans.nu
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('medlem@folkdans.nu');

