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Ordförande har ordet
Hösten är här och sakta men säkert börjar jag få känslan att julen närmar sig. Ett för mig tydligt
tecken på det är vår traditionsenliga ljusstöpning på Vallåkra Stenkärlsfabrik. I söndags var vi några
medlemmar som hade en mysig förmiddag där vår kreativitet flödade. För mig är denna förmiddag,
då jag bl a stöper min alldeles egna adventsljusstake, ett startskott på att julen är på väg.
Höstterminen har varit full av aktiviteter. Extra roligt tycker jag det är att vår nybörjarkurs blev av och
att intresset finns för vår härliga folkdans. Tack Lotta för att du tar hand om våra nybörjare.
Alla våra grupper har haft full aktivitet under hösten vilket är fantastiskt roligt. Tänk på att sprida till
vänner, bekanta, arbetskamrater, grannar, skolkamrater med flera hur roligt vi har på våra träningar
och vilken glädje vi har i dansen och tillsammans. Prata med alla du träffar och bjud in dem till en
träning. Nästa år firar Svenska Folkdansringen 100 år och det hade jag tyckt vara roligt att fira med
att Malmö Folkdansare får många nya medlemmar som tycker det är lika roligt som vi med folkdans,
folkmusik och folkkultur. Har du förslag på hur vi kan bli fler medlemmar tar jag tacksamt emot det
då det är viktigt att vi hjälps åt med att sprida vilken fin verksamhet vi har.
I oktober fick våra ungdomar tillsammans med några vuxna möjligheten att åka till Olpe, Tyskland på
European Folk Art & Culture Week. Jag fick äran att åka med våra fantastiska ungdomar på denna
resa och det är med stor glädje jag följer deras utveckling både i dans, kamratskap i gruppen och med
övriga deltagare i veckan. Ni får läsa mer om resan längre fram i tidningen.
Tittar jag framåt så har vi många roliga aktiviteter kvar i år där jag hoppas få träffa just dig. Det är bla
julfest, terminsavslutningar, glöggfest, julgranshuggning, julotta. Tänk på att anmäla dig till
respektive aktivitet antingen i 26an eller till respektive ansvarig.
Som jag inledde med så närmar sig julen och detta är sista numret av Snurrebocken för 2019. I och
med det så passar jag på att önska dig en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!
Kram Camilla

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

Guidning bland SYDSKÅNSKA dräkter på Magasinet Trelleborgs museum
Detta är ett unikt tillfälle att delta i en visning av museets Sydskånska dräkter med information av 1:e
antikvarie Åsa Bill, den 16 dec. 2019, kl. 18.00 börjar visningen och varar ca 1 timme. Vi träffas kl.
17.50 på Kulturmagasinet, Kabingatan 2, Trelleborg. Minst 13 personer och max 22 personer.
Kostnad 1 300,00 kr fördelas lika mellan deltagarna, (max. 100 kr/person). Bindande anmälan senast
2 dec. via drakt@folkdans.nu eller på lista i 26:an. Därefter meddelas alla kostnad och inbetalning
görs före besöket.
Välkommen
Dräkt- och Kulturgruppen

Julgranshuggning 2019!
Julen står för dörren och granar ska huggas! I år är det helgen
7 - 8 december som vi anordnar julgranshuggning. Det behövs många
flitiga händer och fötter för att serva våra kunder på bästa sätt.
Granar ska nätas, korvar ska grillas, kaffe, glögg, saft och pepparkakor
ska serveras! Det kommer att bli en trevlig helg med drygt 230 gästande
familjer, vilket innebär att cirka 700 vuxna och barn vill se ut sin årliga
gran och njuta av en grillad korv i skogen!
På lördagen startar vi kl. 08.00 och avslutar strax efter kl. 16.00.
På söndagen startar vi kl. 09.00 och avslutar strax efter kl. 15.00.
Anmälningslistor finns på anslagstavlan i 26:an eller ring mig. Kan du inte hela dagar, notera på
anmälningslistorna vilka timmar du kan vara med. All hjälp tas emot med glädje!
Medlem i Malmö Folkdansare är välkommen att hugga sin egen familjegran och ta en fika efteråt.
Granen kostar 200:- och betalas kontant på plats. Ring mig och boka en gran.
/Mats,
tel 0706157056

Budkavledansen har kommit till Skåne
Som en del i Svenska Folkdansringens 100- års jubileum vandrar
nu en nyskapad dans genom vårt avlånga land. Den får inte lov att
filmas, fotas eller dokumenteras på något sätt. Den vandrar runt
genom våra olika distrikt och föreningar via muntlig tradition för att sedan landa i Stockholm vid det
stora firandet i sommar. Den har nu kommit till Skåne och till Malmö Folkdansare. Några av oss har
redan fått prova att dansa den någon gång och vi kommer att fortsätta att dansa den under våren
under våra olika träningar.
En väldigt trevlig dans och ett trevligt projekt. Jag ser framemot att få dansa den i Stockholm i
sommar tillsammans med alla andra medlemmar.
//Nathali Willman

Allmän reklam
Styrelsen fick under hösten en uppmaning om att vi bör diskutera hur vi som
förening ska ställa oss till vilken typ av reklam som görs i våra sociala medier
(hemsida, Facebook, Instagram) samt på våra träningar. Vi har nu diskuterat
frågan vid flera tillfällen och kommit fram till att man borde tycka att det
borde vara enkelt att sätta en riktlinje för men det har visat sig att det inte är
lika lätt som man kanske tror.
Ganska snart konstaterades det att när det gäller våra officiella sociala medier så var vi överens om
att där ska vi endast göra reklam för vår förening och verksamhet.
Desto svårare var det att komma fram till vad som ska gälla på Facebook-sidan för medlemmar och
våra träningar! Är det till exempel ok att göra reklam för tex en CD-skiva man tycker är bra? Är det
skillnad på om det är en folkmusikskiva eller en med annan typ av musik? En bok om folkdräkter eller
en skönlitterär bok man tyckte var bra? En demonstration för ökade bidrag till folkkulturen eller en
för miljön?
Som ni förstår kan man vända och vrida på detta i all oändlighet.
Slutsatsen blir som följer:
• I våra officiella medier – hemsidan www.folkdans.nu, Facebook-sidan för
Malmö Folkdansare samt Instagramsidan – gör vi endast reklam för föreningen
och vår verksamhet (grupper, aktiviteter, arrangemang mm)
• På våra träningar och på Facebook-sidan för medlemmar håller vi oss till
reklam för sådant som har anknytning till vår förening och verksamhet det vill
säga med anknytning till folkdans, folkmusik och folkkultur.

Är ni osäkra på vad som gäller så ta kontakt med någon i styrelsen först så ska vi hjälpa er.
//Styrelsen Malmö Folkdansare

Glöggmingel med dans
Torsdagen den 5 december avslutar vi terminen med glögg,
fika och inbjudna gäster från Linderöds och Trehäradsbygdens
folkdansföreningar.
Vi startar kl 19 med glögg, dansar, bryter för fika kl 20.30 och
avslutar med några sångdanser.
Varmt välkomna!
Anmälan på lista i 26:an eller till
marianne.halling@folkdansringen.se senast den 27 november

Vi gratulerar!
Carina Engström 60 år
30 november
Gert Mårtensson 75 år 16 december
Thomas Pilkrona 75 år
30 december
Marie Åström 60 år
31 december

Arbetsgrupp för Folkdansringens 100-års jubileum
Vi tror många av er sett eller hört att Folkdansringen firar 100 år nästa
år.En uppmaning har gått ut till alla föreningar att vi gärna får visa det
på olika sätt ”hemmavid” så det uppmärksammas på flera sätt och flera
ställen runt om i landet än vid själva jubileet i Stockholm den 30 juli till 1
augusti.
Därför är tanken att skapa en arbetsgrupp som ska arbeta fram olika
förslag på aktiviteter som vi i Malmö Folkdansare kan göra under 2020 för att visa upp att
Folkdansringen jubilerar.
Är du intresserad av att vara med och arbeta fram olika förslag? Kontakta då Marianne Halling på
marianne.halling@live.se eller 0733–264926.
Vi ser fram emot många intressenter.
//Styrelsen Malmö Folkdansare

Juleklirr i föreningskassan!
Föreningen säljer BingoLottos julkalender samt uppesittarlotter till den 23
december. Många miljonvinster och mycket annat finns det chans att vinna!
Kalendern 100: -, enkel uppesittarlott 50:- och dubbel uppesittarlott 100:-.
Kalendrar och lotter finns i 26:an.
Jag hoppas alla kan hjälpas åt att sälja bland vänner, bekanta och
arbetskollegor. Kontakta mig om du har några frågor.
/Agneta
0706011621

BUS informerar
Terminen börjar närma sig sitt slut och snart är det dags för år 2020. Vi har
hunnit med mycket roligt denna termin, bl.a. tysklandsresa, uppvisning och
höstlovsmys. Tillsammans med övriga medlemmar och nära och kära avslutar
vi terminen med vår traditionsenliga julfest den 1 december. Nedan kommer
några viktiga datum för våren att komma ihåg. Som ni kan se händer det
mycket spännande även 2020.
1/12 Julfest
2/12 Terminsavslutning för BUS
13/1 Terminsstart för BUS
15-19/7 Barnlek i Mölnlycke
30/7-1/8 Folkdansringen 100 år, Stockholm
23/8 Skånedan i Eslöv
Ha en Härlig Jul och ett Gott Nytt år!
//Nathali Willman

Åstradsgården och mycket mer i Staffanstorp
Den 22 oktober var vi 22 medlemmar från herrskapsdansarna, måndagsgruppen och
torsdagsgruppen som besökte Åstradsgåden i Staffanstorp. Vi fick hjärtligt mottagande, trevlig,
innehållsrik information och gott fika. Staffanstorps kommun med sina 23 000 invånare var förr mest
känt för järnvägsstationen och sockerbruket. När järnvägsstationen anlades fanns ytterligare en
järnvägsstation i Sverige med samma namn, Stalltorp. Då bestämde SJ om namnbyte till Staffanstorp.
Genom sammanslagning bildades Staffanstorps kommun 1952.
Åstradsgården är en gammal byggnad som fått namn efter bonden Åstradsson. Gården har funnits
sedan 1742 och under grunden lär det finnas ännu äldre bebyggelse. Redan 1904 blev gården bostad
till tre arbetarfamiljer på sockerbruket. 1977 köpte kommunen gården, den förföll, rivning
planerades och prissattes. Hembygdsföreningen agerade och fick ta över gården. Pengarna som hade
avsatts för rivning, gick till renovering. Gården ägs av kommunen, men sköts av hembygdsföreningen.
Tankar finns att skolmuseet i Esarp ska flytta in.
Det fanns inga inventarier i Åstradsgården när
Hembygdsföreningen tog över. Allt är donerat under senare
tid. De har skomakeri, toffelmakeri, salongsmöbler klädda i
vackra hemvävda ylletyger. Där finns också många textila
redskap för att bereda ull, lin, laga och sköta textilförrådet,
men också vävda och broderade hemtextilier och kläder. Allt
är överskådligt exponerat och märkt. Ett manuellt register
finns, med dokumentation om föremålen. Alla
hembygdsföreningar uppmanas att registrera och digitalisera sina inventarier. Det är ett högt satt
mål när allt arbete sker ideellt. Hembygdsföreningen arrangerar aktiviteter på nationaldagen och på
midsommarafton. De har också trivseleftermiddagar med någon berättare.
Tack Lotta som initierade och arrangerade detta givande besök för alla medlemmar!
/Dräkt och Kulturgruppen

Ljusstöpning som gav mersmak!
Som vanligt var jag lite sent på det! Anmälningstiden för att hänga med och stöpa ljus tillsammans
med Malmö Folkdansare på Wallåkra Stenkärlsfabrik hade gått ut. Men Robert var snäll och gav mig
hans plats. Wallåkra Stenkärlsfabrik är ett fantastiskt ställe som ligger naturskönt inbäddad i Rååns
dalgång. Här tillverkas fortfarande stenkärl, brunglänsande krukor och krus från traktens lera. Allt
drejas för hand och bränns sedan i den stora koleldade rundugnen.

Väckarklockan fick ställas denna novembersöndag för vi skulle starta redan kl. 8.30. Puh! Vi var tre
nybörjare och resten av gruppen hade gedigna kunskaper i ljusstöpning. Jag har tidigare varit nyfiken
att prova på men har varit orolig hur det skulle gå då jag har dåligt tålamod. Men det gick bra! Vår
ledare, trevliga Åsa, lotsade mig genom detta hantverk. Ja, det var fler som gav goda tips på vägen. 4
timmar senare åkte jag hem med 16 ljus och två ljuskronor. Jag var så stolt över min insats.
Tack alla som var med! Det var en fin och avslappnande stämning i gruppen där kreativiteten flödade
på olika håll i lokalen. Finns möjligheten hänger jag gärna på även nästa år.
Eva-Lena

Har vi missat dig?
Nu är vi i valberedningen på gång att starta upp vårt viktiga arbete
med att hitta intresserade medlemmar till vår styrelse, våra
sektioner och grupper. Har du lite tid över och skulle tycka det var
roligt att hjälpa till så kontakta någon av oss i valberedningen. Vi
som är årets valberedning heter: Eva-Lena Jönsson, Kristina
Albrecht och Kerstin Rur.
Dessa sektioner och grupper är aktiva: Dans och musik, Barn- och
Ungdom (BUS), Lokal, Media, Dräkt och Festkommittén.
En kan inte göra allt men många kan göra lite!
/ Eva-Lena

Läraren frågade Janne vad man kallar en person som stjäl.
Jag vet inte, sa Janne.
Men om jag sticker ner handen i din ficka och tar en tia. Vad är jag då?
Då är magistern en riktig trollkarl!

Hjälp Malmö Folkdansare att synas i sociala medier!
Ni som har konton på Facebook och/eller Instagram har en fin
möjlighet att stödja föreningen och hjälpa oss att nå ut där. Ju fler
som exempelvis följer Malmö Folkdansares Facebooksida, gillar
sidans inlägg eller klickar att de är intresserade av våra evenemang,
desto fler nås nämligen av våra budskap, eftersom detta ökar
chansen att Facebook visar det för fler. Detsamma gäller på
Instagram.
Här är en liten checklista för dig som vill göra en insats:
•

•
•
•
•
•
•

Klicka Gilla eller Följ på Malmö Folkdansares officiella
Facebooksida, www.facebook.com/malmofolkdansare (alltså inte vår privata grupp för
medlemmar).
Följ Malmö Folkdansares Instagramkonto, @malmofolkdansare.
Gå in regelbundet på Facebooksidan respektive Instagramkontot för att se vilka inlägg och
evenemang vi gjort sedan sist.
På våra inlägg i Facebook och Instagram, klicka på ”gilla” och – ännu bättre – dela vidare.
Skriv gärna en trevlig kommentar.
På våra Facebookevenemang, klicka helst i att du ska dit, annars i alla fall att du är
intresserad. Dela gärna vidare och/eller bjud in bekanta som kan vara intresserade.
Bjud in fler att gilla vår Facebooksida och att följa oss på Instagram.

ALLA medlemmar är mycket välkomna att skicka bilder och/eller texter till media@folkdans.nu, så
kan vi lägga ut det i föreningens konton på Instagram och Facebook åt er!.
Om ni behöver hjälp eller har frågor prata med Abigail eller Madeleine
Tillsammans hjälps vi åt att synas och locka nya medlemmar!
Stort tack på förhand,
Mediegruppen

Julotta 25/12
Vi fortsätter traditionen med julotta och i år är ni välkomna till
Staffanstorp.
Julotta i Nevishögs kyrka, Vinningevägen, startar kl 07.30
Vi samlas vid Smedjan, Nevishögsvägen mellan kl 06.30 – 06.45 för
att sedan gå gemensamt till kyrkan.Det är endast en kort
promenad då Smedjan är belägen strax bakom kyrkan. P-platser
finns vid Smedjan.
Frukost serveras i Smedjan/Sméstugan till självkostnadspris.
Max antal deltagare: 40 personer. Anmälan på lista i 26:an eller direkt till Lotta via tel eller sms, tel nr
är 0763 53 03 43.
Välkomna till Staffanstorp!
Lotta

Drei Jahr und ein Tag
För många år sedan hade Sällskapet Gammeldansens Vänner (SGV) ett utbyte
med Hans-von-der-Au-Gruppe i tyska Erbach. Men av olika anledningar tog
Hembygdsgillet över denna kontakt men vi har haft förmånen att fortsätta hänga
med vid resor och besök.
I våras kom det en fin inbjudan till föreningens 70-års jubileum. Detta ville vi inte missa utan bokade
in den 26 oktober. Lennart och Elisabeth från Hembygdsgillet var också inbjudna. Gruppen
hade förberett sig! Många, många träningstimmar hade lagts ner för att få till en fantastisk
dansföreställning på dryga 2 timmar. Även ett stort arbete lades ner för att få dräkterna att likna
landets ursprungsdräkter.
Föreställningen handlade om två resande vandrare, Jocke och Hannes, som
begav sig ut i Europa. Där lärde de känna många olika kulturer, traditioner och
seder. Vandringen tog 3 år och en dag. Förutom olika områden i Tyskland
besöktes Polen, Rumänien, Tjeckien och Malmö i Sverige. Det är i de länder som
dansgruppen tidigare har haft utbyten. När de kom till Sverige kom
midsommarstången och snapsen fram. Det dansades hambo, Finsk schottis och
en Väva vadmal. Så trevligt!
Under föreställningen fick vi se möten där folkmusik och dans förenar
människor. Kulturer som verkar helt främmande för varandra hittar gemensamma nämnare. Vi
känner igen oss i våra möten med våra vänner i MacLennan, Olpe veckan, Linsengericht och Die
Klingende Windrose mm. Det var en inspirerande föreställning som Hans-von-der-Au-Gruppe
framförde och vi var glada att få vara med. Självklart hann vi med en och annan tysk öl också under
helgen tillsammans med våra dansvänner.
Eva-Lena och Fredrik

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.

OLPE 2019
Den internationella veckan i Olpe är ett underbart fenomen. Nästan alla FV:s utländska kontakter
kom från dessa träffar. Första gången vi var där, 1978, var det ungdomslaget som representerade
föreningen och sedan följde många Olpe-veckor för vuxenlaget med start 1979. I år var det åter dags
för ett ungdomslag, nu från Malmö Folkdansare. Även från de andra länderna kom det i år mestadels
ungdomar och det var lätt att konstatera att framtiden är i trygga händer! En stor eloge till samtliga
resenärer för ett fantastiskt deltagande i körsången, i arbetsgrupperna för dans och musik och EUprojekt, i uppvisningarna och för den gemensamma trevnaden på Jugendherberge Biggesee! Det
fordras en hel del takt, känsla och diplomati för att på ett bra sätt leva tillsammans med 170 nästan
okända människor i en hel vecka! Det gjorde ni perfekt! Stolthetskänslan dök upp vid många
tillfällen!
Personligen, efter 18 internationella veckor med olika uppdrag, var det annorlunda att få vara med
på den 19:e lite utifrån, som EFCO-representant! Det var härligt det också, på många sätt!
Jag hoppas veckan gav alla deltagare en morot och en förhoppning för framtiden!
Till Olpe vill jag igen (så har jag känt sedan 1979)!
/Mats
En vecka i Olpe, Tyskland – ”Let´s create a Europe for tomorrow”
Äntligen var det dags, vi skulle åka till Olpe. För några av oss var det första gången och för andra var
det ett mycket kärt återseende. Lång tids planering och mycket träning låg bakom. Nu skulle vi
äntligen få spendera en hel vecka med nya och gamla vänner. Vi skulle få dansa, sjunga, leka och
umgås. Och så blev det verkligen. Det var fantastiskt att ibland få stå vid sidan av och se bl.a.
ungdomarna uppe på dansgolvet tillsammans med alla andra deltagare med ett stort leende från öra
till öra. Fantastiska uppvisningar och storslagna EFCO Youth-projekt var också en del av veckan.
Nedan följer en kort berättelse om vad som hände de olika dagarna. Enjoy!
//Nathali
Fredagen den 11/10 – resan till Olpe & Lördagen den 12/10 - Invigning
Vi samlades sent på fredagskvällen för att påbörja vår resa och en underbar vecka. Efter att ha
hämtat den danska gruppen i Taastrup körde vi vidare mot Tyskland. Väl framme stannade vi i Olpe
för att äta lunch och se oss omkring. Vi åkte sen vidare till vandrarhemmet för att hinna påbörja
uppackningen, innan det var dags för middag och invigning. Invigningen hölls i stora salen och
började med att ledaren för Klingende Windrose, Andreas Schilling, EFCOs representant, Mats

Hansinger, och en av dem som jobbade på vandrarhemmet höll tal och berättade lite om vad som
skulle hända under veckan, då presenterades även veckans moto: “European at heart”, “Let's create
a Europe for tomorrow”. Sen presenterades de olika länderna och EFCOs representanter.
Tillsammans byggde vi ett stort pussel med alla länders flaggor som sen hängde i stora salen resten
av veckan. Efter det dansade vi tillsammans för att sedan avsluta kvällen på olika håll. En del satt i
Kaminzimmer, eller på andra ställen i vandrarhemmet, för att umgås med gamla och nya vänner,
medan andra gick och la sig efter en lång resa med få timmars sömn.
//Moa Nimgård

Söndagen den 13/10 - Marknadsdag i Pfalzdorf
På morgonen blev vi väckta av tyskarna med sång och dragspel. För några av oss var detta en ny
upplevelse att bli väckta på det sättet. Efter frukosten gick vi till våra rum och bytte om till våra
dräkter och satte oss sedan på bussen och började en två timmars resa genom Ruhrområdet till
Pfalzdorf. Efter ankomsten började vi rigga upp vårt marknadsstånd med våra kakor och andra
marknadsvaror. Vi fick schemalagda tider av de marknadsansvariga när vi skulle stå i ståndet för att
sälja våra saker. Under förmiddagen hade vi en uppvisning med bland annat Daldansen av
ungdomarna, Menuett av de vuxna och en Väva som vi gjorde om till en egen variant. Under
Daldansen fick Lena hjälp av Moa Nilsson att spela. Därefter var vi hungriga och fick en Bratwurst i
Brötchen (tysk frukostbulle) till lunch. Det var roligt att se vad de andra grupperna dansade och
sålde. När danskarna skulle upp och dansa fick vi hjälpa dem i deras marknadsstånd. I
eftermiddagsprogrammet ändrade vi om lite i vårt dansprogram och vi fick mycket applåder från
publiken. Kl 17 var det slut och alla började packa ihop för att hoppa in i bussen och åkte tillbaka till
Olpe för att äta kvällsmat. Under kvällen blev det dans och mycket skratt, många gick och la sig tidigt
och missade därför när ungrarna kom sent på natten.
//Klara

Måndagen den 14/10 – Workshops och lekkväll
Idag var det vår tur att väcka alla som bodde på vandrarhemmet. Vi gick genom alla korridorerna och
sjön Pippi Långstrump medans vi knackade på alla dörrar och tände lamporna i de rum som var
upplåsta. Till frukosten ”pimpade” vi matsalen med lite svenska flaggor och servetter i svenska
färger. Efter frukosten hade vi sångstund. Detta var första sångstunden under veckan och några av
länderna hann gå igenom sina låtar som de hade med sig. Man fick sjunga sin låt en gång och sen läsa
igenom texten för att de andra skulle kunna sjunga med. Efter sångstunden hade vi en workshop. Vi
blev indelade i mindre grupper som var blandade med några från varje land. Efter första workshopen
var det lunch. Vi hade två timmars lunch då man även kunde passa på att sova eller umgås med
kompisar från de andra länderna. På eftermiddagen hade vi två workshops till. Ledarna från de olika
länderna gick runt till de olika grupperna så man fick prova på danser från alla länderna som var med.
På kvällen var det middag och sen fixade vi oss för lekkvällen, ”Game without borders”. Två av
ungdomarna (Ebba och Ulrika) var med i Europa temat där två från varje land var med och bildade ett
lag tillsammans. Vi körde all in på lekarna och hade väldigt roligt tillsammans i laget. Efter lekarna var
många trött så kvällen avslutades lugnt på rummen och sedan tidigare sänggång (än de andra
kvällarna).
//Ulrika

Tisdag den 15/11 – Workshop & Euro-orkester
Idag var det irländarna som skulle ha sin väckning med dukning till frukost. På förmiddagen
hade vi workshops med de olika länderna. Efter lunchen hade vi EFCO-projekt där vi fick välja mellan
olika grupper – ”Food”, ”Sociala medier”, ”Sports & Camp” och ”Resor”. På kvällen hade vi dans till
Euro-orkestern.
//Moa Nilsson

Onsdagen den 16/11 – stadsbesök i Aachen & uppvising i Hertzogenrat
Onsdagen var en lång dag som bestod av bussresor, ett trevligt
besök i staden Aachen, shopping, ett besök på Lindts
chokladfabrik och en jättefin uppvisningskväll. Med
färdigpackade väskor från dagen innan hoppade vi tidigt på
bussarna. Framme i Aachen gick vi till två olika guidade turer, de
vuxna gick till gamla stan och fick lära sig om stadens historia och
hur det påverkat staden. Bl.a. fick de lyssna på hur arkitekturen
påverkats då stora delar av staden vid olika tillfällen har förstörts
med både okontrollerad brand och världskrig. Ungdomarna gick
åt andra hållet och besökte både Aachens katedral och stadshus.
Där fick vi höra historien om en viktig historisk person, Charles le Mange, även kallad Karl den Store,
som krönte sig själv och verkade mycket i Aachen och kristnade stora delar av Europa. Vi fick även se
de vackra utsmyckningarna i byggnaden och höra om olika personer som har enat Europa på olika
sätt och fått ta emot Karlspriset, bl.a. Emmanuel Macron, Winston Churchill och Angela Merkel. Efter
den guidade turen tittade vi in i den vackra katedralen innan vi begav oss ner mot butikerna och
shoppade. Vi hade inte någon tid för lunchpaus så vi åt våra medhavda mackor på vägen mellan
butikerna.
Sen hoppade vi på bussen igen och åkte till Lindts chokladfabrik. Där shoppade vi alla en årsranson
var av choklad innan vi återigen hoppade in i bussen för att åka till skolan vi skulle ha uppvisning på.
På vägen dit åkte vi på en väg som var gränsen mellan Tyskland och Nederländerna. Alla som satt på
busschaufförens sida besökte då Nederländerna eftersom han faktiskt körde över mittlinjen på
vägen. Ibland ska man ha tur! Uppvisningen gick jättebra och när alla var klara kastade vi oss på
bussarna för att komma hem. Väl framme på vandrarhemmet stupade nästan alla i säng direkt.
//Tilde

Torsdagen den 17/10 – Workshops, EFCO Youth-projekt & Disco
Torsdagen började som vanligt med en sångstund, och då började
allas sånger sitta rätt bra, följt av en trevlig workshop senare under
förmiddagen. På eftermiddagen träffades vi i våra grupper med
EU-arbetena ”Sociala medier”, ”Mat”, ”Resor” och ”Sport”. I
gruppen som jobbade med sociala medier tittade vi på varandras
bilder från onsdagen och pratade mycket om annat. Vi var enbart
12 st i gruppen vilket innebar att vi kunde lära känna varandra
ganska bra och hade det väldigt trevligt.

På kvällen samlades vi nere i stora salen och såg på en film som fransmännen skickat. De kunde inte
komma (det var synd, jag hade velat träna på min franska) men de skickade fina hälsningar. Sedan
fick vi reda på de jämna resultaten från måndagens “Games without borders”. Våra danska grannar
drog in bronset, två av våra svenska ungdomar var med i det silverplacerande Europa-teamet som
var en frisk blandning av ungdomar från alla länderna, och vinnarna, det var våra favoritungrare.
Kvällen avslutades med ett superroligt disco som varade långt in på natten där jag träffade många
nya vänner.
//Tilde

Fredagen den 18/11 - Avslutningsfest
Fredagen började med att ungrarna väckte oss och sedan var det frukost. Efter frukosten hade vi
sångstund. Klockan 10:00 började vårt sista workshop-pass där vi fick lära oss det sista landets
danser. Sedan var det lunch. Vi tränade sedan vårt showprogram och finslipade det en sista gång. På
eftermiddagen satte EFCO-grupperna upp vad de hade gjort under veckan till ett museum som alla
fick komma och titta. En fri eftermiddag efter det där vi bland annat packade våra resväskor och
gjorde oss redo för kvällen. Vi fick 3 rätters buffé i stora salen där vi gick ett varv runt buffébordet för
att alla skulle få se hur maten såg ut innan det började tas av. Sedan hölls det tal och vi gav även
presenter till varje ledare från de olika länderna. Sedan blev det shower från varje land och en dans
från varje lands workshop. Kvällen slutades med fri dans för de som ville.
//Anna

En glad hälsning från hela Olpe-gänget på bild!

Bilder: Tilde Grizell, Nathali Willman, Madeleine Nydahl och Klingende Windrose

Malmö Folkdansare profilprodukter
Då har äntligen alla profilprodukter kommit och de ser väldigt bra ut
om vi får säga det.
De som beställde i början av hösten har fått eller kommer att få sin
leverans under de närmsta veckorna och ska ha mottagit e-post
angående detta.
De produkter vi köpt in och nu har i lager är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Malmö Folkdansare märke i metall
Klistermärke
Kulspetspenna
Gympapåse
Tygpåse
Liten handduk
Metallflaska
Disktrasa

Framöver kommer vi ha följande riktlinjer för försäljning av vårt profilmaterial:
•
•

T-shirt och cardigans kommer köpas in mot medlemsbeställning i början av varje termin,
inför sommarens aktiviteter samt vid större behov.
Övriga profilprodukter kommer att finnas i lager i 26:an för försäljning. Man kan titta på
produkterna i tittskåpet i caféet. Försäljning sker på plats när någon från Mediagruppen finns
i lokalen, men beställning kan läggas när som helst. Leverans sker därefter snarast möjligt.

Beställningsformulär kommer att finnas i 26:an, på vår hemsidas medlemssida samt att ni kan
kontakta oss på media@folkdans.nu för att få den skickad till er. Ifylld blankett lämnas till någon i
Mediagruppen, genom att ni ber någon som har tillgång att lägga den i gruppens fack på kontoret (till
exempel dansledare) eller genom att skicka in den till samma e-postadress som ovan.
Har ni frågor kring detta går det bra att skicka e-post till gruppen eller genom att prata med någon av
oss. Det går redan nu bra att lägga beställning på t-shirt och cardigan för leverans i början av nästa
termin.
Lycka till med att visa upp er som Malmö Folkdansare på nya sätt,
Mediagruppen genom Madeleine Nydahl

Nästa presstopp för Snurrebocken är den 17 jan.
Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till
snurrebocken@folkdans.nu
Tidningen kommer ut 1-2 veckor efter presstopp.

Kalender
2019
November
24 Kurs med temat ”Avsluta förklädesband” kl. 10.00–14.00 i 26:an, anmälan till drakt@folkdans.nu
28 Föreläsning ”Dekorera din spedetröja” med Anna Månsson kl. 20.30 i 26:an, ingen anmälan krävs
December
01 Julfest i 26:an kl. 14.30-17.30, anmälan till Camilla Lindvall
02 Terminsavslutning Knatte-, Barn- och Ungdomslaget samt Måndagsgruppen
03 Terminsavslutning Herrskapsdansarna
05 Terminsavslutning – glöggfest med besök hos Vuxenlaget
05 Dräkt- och Kulturgruppen på plats i 26:an för att samråda med och ge hjälp kring
komplettera/korrigera/förnya dräkten kl. 18.00–19.00
07-08 Julgranshuggning
25 Julotta i Nevishög kyrka, Staffanstorp, med efterföljande frukost i Sméstugan, anmälan till Lotta
Andersson
2020
Januari
09 Terminsstart Vuxenlaget
13 Terminsstart Knatte-, Barn- och Ungdomslaget samt Måndagsgruppen
14 Terminsstart Herrskapsdansarna

15 Styrelsemöte
17 Presstopp
Därefter:
26/2 Styrelsemöte
7/3 Årsmöte i 26:an kl. 11.00-14.00
25/3 Styrelsemöte
27/3 Presstopp
15-19/7 Barnlek i Mölnlycke, Göteborg
30/7-1/8 Folkdansringens 100-års jubileum i Stockholm
5-9/8 Europead i Klaipéda, Litauen
23/8 Skånedag i Eslöv kl. 13.00-.18.00

