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Ordförande har ordet
Midsommar närmade sig och jag tror att många, precis som jag kände en konstig känsla i kroppen.
För många av våra medlemmar blev det ingen vanlig midsommar med uppvisningar och dans kring
midsommarstången utan folkdräkten fick bli hängande i garderoben. Vi var några som fick lite
midsommarkänsla när vi dansade uppvisning på Hyllie Park. En annorlunda uppvisning med endast
pardanser och med behörigt avstånd både mellan paren och till publiken. Men det var en skön känsla
att få ta på sig folkdräkten – det hör ju midsommar till. Traditioner betyder mycket och när de bryts
så känns det inte som vanligt. Jag hoppas ändå att ni alla har haft en riktigt skön och avkopplande
sommar.
Nu blickar vi framåt. Dansträningarna har startat för våra barn- och ungdomsgrupper vilket är
fantastiskt roligt. De hade alla längtat att få börja dansa igen. Jag vet att även våra vuxna medlemmar
längtar efter att dansa och träffa sina dansvänner. Det gör jag! Den 10 september bjuds det på
coronaanpassad dans- och diskussionskväll i 26:an, då jag hoppas att jag får träffa många av er. Vår
förhoppning är att vi ska kunna komma igång med någon form av dansträning under hösten även för
de vuxna.
Jag ber er alla hålla utkik på Kul i Malmö´s hemsida www.kulimalmo.se den 24-26 september. Då
kommer tre workshops i schottis att lanseras. Malmö stad gör just nu en satsning på Malmös
dansföreningar vilket är fantastiskt kul. Om vi inte kan dansa tillsammans så får vi dansa digitalt
istället.
Blickar vi ännu längre fram, dvs till 2021, så fyller vår fina förening 5 år. Det kommer vi att fira på ett
eller flera sätt under året. Vi håller på att bilda en projektgrupp som kommer att planera firandet.
Har du som medlem något tips eller önskemål inför firandet så får du gärna kontakta mig så tar jag
det med projektgruppen.
Jag vet att det bubblar av energi i vår förening som vill hitta på massa roliga saker och planera träffar,
resor och besök. Jag längtar till när vår verksamhet kan återgå till det normala, men fram till dess
försöker vi vara så kreativa vi kan för att på något sätt bedriva vår verksamhet. Det kanske inte är
som vanligt, vi får tänka om och tänka nytt … vad det blir får vi se under hösten kanske….
Var rädda om er och glöm inte tvätta händerna.
Kram Camilla

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

Marian Persson
1934-08-04 - 2020-06-07
Marian lämnade oss i början av juni månad efter en längre tids sjukdom. Hon
blev nästan 86 år gammal och lämnar ett stort tomrum efter sig, för familjen
och föreningen.
Marian startade i Folkdansens Vänner, Malmö 1952 och var medlem i FV och Malmö Folkdansare
under alla 68 åren. Hennes gärningar inom föreningen har varit många. Redan första året var hon
funktionär och arbetade under nästan 20 år framöver som ledare inom barn- och ungdomssektionen.
Tillsammans med sin man, Sven-Gunnar, har hon dansat och deltagit i många aktiviteter, varit med
på resor både inom och utom Sverige. Besöken i Jularp var många och där trivdes hela familjen under
många år. Efter några mindre aktiva år, när barnen var små, blev hon åter aktiv inom barn-och
ungdomssektionen i början av 90-talet. Några år senare tyckte hon det saknades en samlingsplats för
äldre FV:are som inte längre var aktiva. Då bildade hon föreningens veterangrupp som sedan
arrangerade en mängd aktiviteter för de som varit med i föreningen sedan starten 1938 fram till och
med 1960-talet! Det var mycket uppskattat för många.
Marian fick FV:s diplom 1968, Ungdomsringens silvermärke 1988 och blev hedersmedlem i FV på 75årsjubileet 2013!
Marian var som person en för alla mycket god vän, hon var alltid glad och positiv och hjälpte till så
ofta och så fort hon kunde med sin stora erfarenhet av föreningens arbete.
Våra tankar går till hennes familj.
Mats Hansinger

BUS informerar
Äntligen är vi igång med måndagsträningarna igen efter vårt långa sommarlov. Oj,
vad roligt det är att träffa alla barn och ungdomar igen.
Våra BUS-grupper har fått lite nya tider och några dansare samt även nya ledare. Vem
som dansar var, när och hur kan du se nedan. Vi kommer att fortsätta med samma riktlinjer som vi
införde under vårterminen och hoppas att vi alla kan hjälpas åt med det så att vi kan fortsätta att
träffas och dansa tillsammans.
Kl.17.45 – 18.45 Knattelag & Barnlag tillsammans med Ann-Katrin, Alexandra och Monica som ledare.
Kl.18.00 – 19.00 Mellan- & Ungdomslag tillsammans med Camilla och Nathali som ledare.
Kl.18.00 – 20.00 Ungdomslag tillsammans med Nathali och Camilla som ledare.
Den 6 december är det dags för vår årliga julfest där BUS-grupperna visar upp vad de lärt sig under
terminen och vi alla dansar runt granen tillsammans. En julfest kommer det att bli även i år, dock i ett
litet annat format. På vilket sätt återkommer vi om.
//BU-sektionen genom Nathali Willman

Sy om och förbättra dräkten
Under hösten 2020 erbjuder Dräkt – och Kulturgruppen
Torsdagstimmeshjälp den 15 okt. kl. 18.00 – 19.00. Anmäl dig på
lista i 26.an eller via drakt@folkdans.nu och informera samtidigt
om vilken hjälp som önskas. Allt ”dräktarbete” är välkommet. Vi
håller till i mötesrummet på 26:an. Denna ”hjälptimme”
genomförs om minst en person anmält sig.
Om du önskar mer omfattande hjälp med din dräkt, kan Dräkt- och Kulturgruppen arrangera en
halvdagskurs under hösten. Det kan gälla rådgivning och praktisk hjälp att komplettera och laga/sy
om din dräkt. Meddela oss i så fall. För att genomföra en halvdagskurs krävs minst 3 deltagare exkl.
ledare.
Välkommen med din anmälan
Dräkt- och Kulturgruppen

Tack!
Vi tackar Akki Eklundh som har skänkt ett
bomullsförkläde i vävteknik rosengång, en vit underkjol med tyllinfällningar
och 4 par maljor till livstycke. Plaggen är sydda av Akkis mamma när hon
gick på hushållsskola i Mellanskåne på 1930-talet. Tyllinfällningar
förekommer ganska ofta på äldre skånska rikt broderade finklutar och vita finförkläden. Det kräver
träning att utföra detta handarbete med gott resultat och på underkjolen som Malmö Folkdansare
fått som gåva är det mycket välgjort. Vi tackar för denna fina gåva som visar vad eleverna fick lära att
göra på hushållsskolor på 1930-talet.
/Dräkt och Kulturgruppen

Tack för de många barn- och ungdomsdräkterna!
Tack Lizelott Lövendahl (f.d. Nyrén) för en omfattande gåva. Malmö
Folkdansare har tagit emot många barn- och ungdomsdräktdelar i
modell Oxie. Dräkterna har använts av Lizelottes barn Henrik, Peter och
Mia som har varit medlemmar och dansat i Folkdansens Vänner Malmö.
Gåvan omfattar opplöt, förkläde och ett flertal kilmössor/kalotter, skjortor, västar och knäbyxor
varav ett par med hängslen. Lizelott sydde plaggen till sina barn på 1980-talet. När barnen växte
sydde hon om och sydde nytt. De många plaggen vittnar om dansande ungdomar, många resor och
mycket dansglädje. Malmö Folkdansares dräktgarderob har nu utökats med barn- och
ungdomsdräkter i flera olika storlekar som ger nya barn och ungdomar möjlighet att låna dräkter i
”rätt” storlek.
/Dräkt och Kulturgruppen

Rapport från Dans-och Musiksektionen
Höstens första möte har vi haft hemma hos Madeleine. Vi blev placerade
på behörigt corona-avstånd från varandra i uterummet. Trots den rådande
situationen med många inställda arrangemang under sommaren har vi
haft dans till midsommar vid två tillfällen och ungdomarna har deltagit i
ett projekt från Malmö stad, Urban Summer, det kommer filmer på detta
under september månad, så håll utkik i våra sociala medier!
Dessutom diskuterade vi en 5-års plan för resor och besök, mer om detta senare. Skånedan i Eslöv
blev inställd i år, nytt datum 22/8 2021. Även Folkdansringens 100-års jubileum är flyttat till 2021,
återkommer med nytt datum så snart vi har den informationen.
Vi blev också bjudna på god mat, kaffe och kaka innan mötet avslutades. Tack till Madeleine för att vi
kunde vara hemma hos dig och ha vårt möte.
Vi ser fram emot diskussionskvällen 10 september då vi hoppas möta en hel del av våra medlemmar
för att diskutera hur vi ska göra i höst med våra träffar.
För D/M sektionen
Lotta Andersson

Annorlunda Midsommar!
Årets midsommar blev inte vad som var planerat med besök och
uppvisningar, dock var vädret som vanligt dvs lynnigt och jordgubbar
fanns på många bord.
Vi har under ett par år dansat två gånger på Hyllie Park till
midsommar, dels på avslutningen för fritids- och förskolebarnen men
även de äldre som fikat under tiden och dels på midsommardagen
utanför äldreboendet. I år kunde vi inte hjälpa till med sånglekarna
men man löste det hela så att fritidsbarnen dansade runt en lövad majstång före kl 11 då själva
midsommarfirandet skulle börja. Kändes jättekonstigt att bara titta på men nästa år hoppas vi vara
med och ta grodorna i hand och hoppa runt och att det inte är en begränsning till 50 personer.
För att följa alla restriktioner och den riskbedömningsanalys som jag skickat in i förväg till Kulturens
så kunde vi bara dansa pardanser och bara par eller mor-dotter. Det begränsade oss men vi lyckades
genomföra två uppskattade uppvisningar med mycket vals och schottis. Onsdagens uppvisning har
också den begränsningen att många arbetar men fyra par dansade runt på knölig gräsmatta och till
Hyllies egna musiker. Till midsommarafton kom ytterligare tre par och ungdomar. Gräsmattan blev
därför full av dansande par och ungdomarna som får hålla i varandra genomförde en härlig
treparsschottis. Lena spelade även ett potpurri där de äldre kände igen sig och många munnar
nynnade med i sången.
Stort tack till alla som ställde upp och spred glädje för de äldre på Hyllie Park.
Marianne Halling

Är du sugen på att väva och har vävt förut?
Vävstugan Skaftet, belägen i Vellinge, har en ledig plats.
Vi är sex medlemmar i vävstugan och har åtta vävstolar från 100 till
150 cm:s vävbredd till vårt förfogande.
Vi träffas dagtid på måndagar och/eller torsdagar. Alla har egen
nyckel så det är fritt fram att väva på andra tider också.
Till den lediga platsen kan man välja mellan att gå med som medlem i vävstugan eller att hyra en
vävstol för kortare tid (3-12 månader).
Intresserad av att veta mer? Kontakta då Birgitta Jönsson på 070-483 01 92.

En flicka på sommaräng i midsommartid
I somras blev jag uppringd av Sandra MattssonRobertsdotter, som varit medlem i föreningen i ett par år och
dansat både i måndags- och torsdagsgruppen. Sandra ville
träffas för att hon vill ge föreningen något innan hon flyttade
tillbaka till Stockholm där hon kommer från.
Sandra har under ett par års tid bott i Malmö där hon
studerat på Kvarnby Serieskola i Mazettihuset. Förutom
serieteckning och folkdansen så har Sandra även ett stort
intresse för sömnad och har länge sytt egna kläder och under
senare år har det även blivit vardagskläder med inspiration
från folkdräkten. Så Sandra har även haft tillfällen att diskutera dräktdelar och få ta del av mönster
från Anna Månsson. Nu ska hon ta ett sabbatsår för att rita klart sitt eget seriealbum hemma hos
föräldrarna i Stockholm och sen hoppas hon att hon kanske kan studera vidare, kanske i Köpenhamn.
Så till det som detta egentligen handlar om – vad var det då Sandra ville ge föreningen? När vi väl
träffades så överlämnade hon en tavla som hon själv ritat med inspiration från Skåne och folkdräkter.
Hon har plockat delar och färger som hon tycker är vackra och satt ihop till en underbart somrig bild.
Sandra tackar föreningen för att vi tagit hand om henne, för allt vi lärt henne och hon hoppas att våra
vägar kommer korsas framöver, kanske till jubileumsfirandet i Stockholm nästa år.
Malmö Folkdansare tackar för gåvan och önskar Sandra all lycka till i framtiden med serietecknandet
och att hon fortsätter dansa.
Vid pennan Madeleine Nydahl

Funktionärsträff
Ett stort tack till Malmö Folkdansares styrelse som bjudit in till en funktionärsträff i glädjens tecken.
Vi var bjudna till Camillas trädgård men dagen innan fick arrangemanget flyttas till Madeleines
trädgård. Vädret lekte lite med oss för det regnade hela fredagen och mångas tankar var nog – blir
det något? – ska vi flytta det till 26:an?. Väderrapporterna sa att det skulle bli uppehåll på kvällen så
trädgårdsfesten blev i trädgården. Vilken härlig kväll vi fick. Solen strålade och det gjorde alla vi
funktionärer med.
Camilla hälsade oss välkomna och föreslog att vi skulle börja med att äta ifall det skulle
bli mer regn. Vi fick en god landgång och hade lite olika drycker att välja på. Sedan var
det dags för en tipspromenad. I år var det frågor om Malmö Folkdansare. Inget lag
kunde alla frågor så det kanske är ett minus för oss att vi inte kan vår förening. Två lag
hade nästan alla rätt och utsågs med en applåd till segrare. Det var ”de gamle” och
”de unga”.
Vi belönades med kaffe och kaka och mera huvudbry. Det var dags med att hitta fram
byggnader och länder i två olika anagram. När det gäller länderna vann våra fina
ungdomar stort.
Tack till Camilla och Madeleine som hade arbetet med denna fina kväll. De fixade även det gäckande
regnet och vi hade en riktigt fin sommarkväll tillsammans.
Karin Persson

Urban Summer Online Dance Workshops
En del av er har kanske redan sett att vi lagt ut en del bilder i våra sociala medier om ” Urban
Summer Online Dance Workshops”, men ni kanske undrar vad detta egentligen är.
För ett par år sen genomförde Malmö stad en undersökning bland högstadie- och gymnasieelever för
att se vilka idrottsaktiviteter (rörelse) man höll på med på sin fritid och vad man skulle vilja göra om
man kunde. Utfallet av detta var rätt tydligt! Förutom att visa att det är fotboll och ishockey som
ligger på topp i Malmö så visade undersökningen också att det man helst ville göra och saknade
evenemang kring var just dans.
Malmö stad bestämde sig då för att börja arbeta för att få in mer dansaktiviteter i sitt utbud. En del
av det var att i årets Malmö Festival satsa på en ny dansscen där föreningar skulle få möjlighet att
lära ut olika dansformer. Dock gjorde omständigheterna att det inte blev en festival, men Malmö
stad gav inte upp utan skapade då istället ett nytt koncept där föreningarna digitalt skulle få visa upp
sig och lära ut dans - Urban Summer Online Dance Workshops var fött.

I sommar har jag och Camilla Lindvall tillsammans med våra ungdomar Moa
Nimgård, Moa Nilsson, Ebba Nydahl och Ulrika Welin skapat programmen
för workshoparna, letat musik, tränat, klockat tider, skrivit hållpunkter och
tränat lite till innan det blev dags för inspelning i Spegelsalen på Moriskan
den 19 augusti.
Vi skulle spela in tre 15 minuters workshops i olika nivåer – nybörjare,
fortsättning och avancerat – för en dansstil där vi valt schottis.
Inspelningstiden var 45 minuter per workshop. Vi kom dit, skrev på kontrakt,
fick instruktioner och sen körde vi igång. Efter 1 timme och 20 minuter var vi
färdiga, vi satte alla workshops på första tagningen. Inspelningsteamet berömde oss för att vara väl
förberedda, professionella och väldigt duktiga på att både instruera och visa upp danserna. Att vi sen
var enda gruppen som hade med egen ljudtekniker (undertecknad) och fotograf (Elis Nydahl) tyckte
de var extra kul.
Väl ute efter inspelningen konstaterade vi att det varit otroligt roligt men varmt och att vi alla ser
fram emot hur det blir när det är redigerat och klart.
I veckan som var kom de första filmerna i serien ut, men det är endast en introduktion till vad som
komma ska. På tisdag den 8 september släpps den första gruppens workshops och sen släpps nya
varje måndag och torsdag under hela september. Våra workshops kommer läggas ut på Youtube den
24-26 september, men kommer precis som de andras ligga kvar ett bra tag framöver. Så gå in på

www.kulimalmo.se och följ länkarna för att titta på dem när det är dags. Vi kommer även länka till
dem i våra sociala medier och då får ni gärna gilla och dela inläggen så vi hjälps åt att sprida folkdans
och Malmö Folkdansare ut i världen.
Ett stort tack till alla som hjälpte till att förverkliga så vi kunde delta i detta och speciellt till Camilla,
Moa, Moa, Ebba och Ulrika som stod framför kameran.
En stolt Malmö Folkdansare
Madeleine Nydahl

Vi gratulerar!
Ann-Christin Cerny 70 år den 22 september
Ola Pärson 75 år den 28 september
Alexandra Magnusson-Bajorics 30 år den 2 okt.
Helena Magnusson 55 år den 23 oktober
Lennart Svensson 75 år den 3 november

Ny riktlinje för hållbarhet
Styrelsen har med stor hjälp av Abigail Sykes och Ebba Nydahl tagit fram en riktlinje för hållbarhet
som gäller för vår förening och våra medlemmar. Den kommer inom kort att läggas ut på vår
medlemssida på hemsidan, så håll utkik där (har du inte inloggningsuppgifter så kontakta
media@folkdans.nu). Vi som förening ska ta vårt ansvar och vår
förhoppning är att vi alla ska bli mer medvetna och tänka till
vilka val vi gör i samband med inköp, resor, källsortering mm.
Vi ska vara rädda om varandra och vår planet.
/ Camilla Lindvall

Malmö firade Folkdansringen 100 år!
Det har inte varit lätt för någon som jubilerar i år. Men att fira en 100 åring ska inte gå någon
obemärkt förbi! Lördagen den 30 maj hade vi, Malmö Folkdansare och Hembygdsgillet Malmö,
bestämt att vi skulle ”dräkta” och gå från Triangeln till Centralen samt dela ut reflexerna med 100-års
loggan på. Detta blev sedan framflyttat till den 15 augusti.
Förutom att vi skulle hålla en viss distansering till varandra, som inte var så enkelt då det var så länge
sedan vi hade sett varandra, så blev värmen en annan utmaning. Själv bangade jag och antog rollen
som fotograf! Så en stor stor eloge till alla medlemmar som i 30 graders värme tog på sig sin dräkt
och med ett stort leende. De fick möta nyfikna frågor från både malmöbor och utländska gäster. Det
var dessutom många som tog upp sin kamera för att ta ett foto.
Camilla och Madeleine fick en extra stor applåd av pubgästerna som fick se en fin schottis när de
avnjöt en öl i solskenet på Bullen. Mitt i dansen hör man Madeleine högt skrika ”håll till höger”. Det
var till dem som med ett stort leende cyklade förbi den spontana dansen. Kul att se.
Bra jobbat alla som deltog!

Eva-Lena Jönsson

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.

Vem där?
Nu får vi förmånen att möta ytterligare en medlem. Denna gång har vi haffat
en av de lite yngre medlemmarna.
Vem är du?
Jag är Ulrika, 18 år. Jag är en glad och utåtriktad tjej för det mesta. Går för
tillfället sista året på gymnasiet och ser fram emot att få komma ut i
arbetslivet och starta livet på riktigt.
När började du dansa och vad ledde dig till dansen?
Jag började dansa som 3-åring i Lund och bytte sedan till FV när jag blev 4 år
och sedan har jag bara fortsatt. Min mamma dansade i FV när hon var yngre
men slutade för många år sen.
Vad tycker du är roligast med dansen?
Det roligaste är gemenskapen och alla man lär känna via dansen. Jag har varit med på många roliga
och minnesvärda resor med dansen. Jag ser framemot att få följa med på fler roliga resor.
Är det någon dans som du inte gillar (eller inte är din favorit) och varför?
Det är inget jag direkt ogillar med dansen men stegträningen är väl inte min favorit. Dock blir den
roligare och roligare. När jag blivit lite äldre har jag ändå märkt att den gör skillnad och man lär sig
mycket av den.
Har du något uppdrag i föreningen?
Jag blev i våras invald till styrelsen som suppleant. Jag är även hjälptränare i mellanlaget på
måndagar.
Om Malmö Folkdansare skulle vara lite bättre än vad vi är i dag, vad
hade då sett annorlunda ut?
Vi hade haft fler barn och ungdomar som hade dansat. Vi hade fått
fler till att inse hur roligt det är att dansa även om det inte är den
mest moderna dansen för tillfället i samhället.
Sist… Två saker som vi inte vet om dig…
Om drygt 8 månader är jag färdig undersköterska och riktigt taggad
på att få komma ut och jobba i vården. Jag gillar att träna, olika
aktiviteter mer än dans.
Redaktionen tackar för intervjun och önskar Ulrika lycka till med
studierna och dansen!

Europeaden i Klaipeda, nytt försök 2021!
Mycket skjuts upp till 2021 och så även Europeaden. Jag hoppas
att några av er följde med på Facebook och såg all dans och musik
som spelats in i olika länder. Det blev många timmar och alla
ordinarie programpunkter var med. Även Malmö Folkdansare
syntes bl.a. från avslutningen.
Som några av er sett så är datumen för Klaipeda 2021 bestämda, onsdag 4 aug - 9 aug, dvs onsdag till
måndag. Flyger man bör man åka hem på måndagen men tar man färja så kan man åka på söndag
kväll. Anmälan och betalning av Europeadavgift behöver inte göras förrän i januari men bokning av
hotell via Booking.com eller annan bokningsfirma är god idé att göra snarast. När jag kollade
tillgången på rum under dessa datum så var 85% upptaget. Det är redan tio stycken som bokat på
Friedrich Guesthouse. Linderöd, Anna och Ronny har bokat rum på Amberton hotell, Lars och Lena
har bokat en lägenhet Old Town Apartment. Friedrich är inkl frukost. Fördelen med att boka via
booking.com är att ni inte behöver betala något i förskott och kan avboka nästa år om ni inte ska
resa. Med andra ord så kostar det inte er något om ni bokar och sen avvaktar med både anmälan och
resa etc. Berätta gärna för mig om ni bokat och har ni frågor så ring eller maila. Anmälan och
resealternativ kommer längre fram i höst.
Vi var i Klaipeda för tio år sen och det var en mycket bra och välorganiserad Europead. Vi var
dessutom många som hade med oss bärnstenssmycken, linnekläder och keramik i resväskorna hem.
Jag hörde också till dem som stannade några dagar extra och besökte stranden, delfinariet etc. Det är
ett utmärkt semestermål utöver Europead.
Marianne Halling

Ljusstöpning
Vår tradition sedan 15 år tillbaka närmar sig, nämligen att åka till
Wallåkra Stenkärlsfabrik för att stöpa ljus. Söndagen 8 november
mellan 8.30 – 13.00 är tiden för när vår kreativitet med vekar och
stearin ska flöda.
I år får vi endast vara tio personer i gruppen pga den rådande
pandemin.
Priset är 495:--/person och då ingår fika samt ljus till ett värde a 50kr
/=0,5kg ljus). Vi betalar sedan 100kr/kg för de ljus vi stöper. En stor
ljuskrona kostar ca 50kr och ett tregensljus ca 25kr.
Anmälan sker på lista i 26:an eller Karin Persson (0725 47 78 81) senast 8 oktober.
Vi ses i Wallåkra!
Karin Persson

Recept på somrig majs- och potatissallad
I somras hade jag det stora nöjet att överraska Eva-Lena Jönsson i samband med hennes 50-års dag.
Eva-Lena blev glatt överraskad när jag, Camilla Lindvall och Monica Nimgård dök upp istället för
hennes bror Fredriks arbetskamrater.
Fredrik hade fixat grillat till oss och Eva-Lena själv hade gjort en smarrig potatissallad som jag bad att
få receptet till och som jag nu tänkte dela med mig av då alla i mitt hem tycker att det är den godaste
potatissalladen vi haft och som fått vara parad-tillbehöret många gånger i sommar.
Så tillaga och njut lite till av sommaren med detta goda tillbehör!
Ingredienser för 4 personer:
800 g färskpotatis (kokt kall)
340 g majskorn
1 äpple, fint tärnat (krispigt)
4 salladslökar, tunt skivade
1,5 dl majonnäs
1 dl crème fraîche
2 tsk dijonsenap
65 g babyspenat
8 rädisor, tunt skivade
1 kruka färsk koriander, hackad
salt och peppar
Tillagning:
1. Förbered grillen och det som ska grillas.
2. Skär potatis i mindre bitar och lägg i en bunke. Lägg äpple, salladslök och majs i bunken med
potatis.
3. Blanda majonnäs, crème fraiche och dijonsenap. Smaka av med salt och peppar.
4. Häll över grönsakerna i bunken och rör om. Vänd försiktigt ner spenat, rädisor och koriander.
Ställ åt sidan.
5. Grilla det ni valt att ha till potatissalladen.
6. Servera det grillade tillsammans med den krämiga salladen.
7. Glöm inte att matsortera rester från grönsaker, äpple och det grillade för en mer hållbar
matlagning och njut av din goda grillrätt!
Tack Eva-Lena för årets bästa recept och soliga kramar till er läsare,
Madeleine Nydahl

Kallelse till halvårsmöte inom Malmö Folkdansare torsdagen den 8 oktober
Vi startar klockan 19 på Sallerupsvägen 26, Malmö. Anmälan sker på lista i 26:an alternativt till
Monica Nimgård 0709-200659 senast 5 oktober. Med anledning av Covid-19 kommer mötet att
hållas i stora salen med gott om plats mellan deltagarna, dessutom tar man med sin fika själv.
Handlingarna till halvårsmötet finns tillgängliga i 26:an, två veckor innan mötet.
§1.
§2.
§3.
§4.
§5.

§6.
§7.

§8.
§9.
§10.
§11.

Halvårsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av:
a. ordförande för mötet
b. sekreterare för mötet
c. två protokolljusterare
d. två rösträknare
Protokoll från årsmötet 2020
Rapporter från:
a) Styrelsen inkl ekonomisk rapport
b) Barn- och ungdomssektionen
c) Dans- och musiksektionen
d) Lokalsektionen
e) Mediagruppen
f) Dräkt- och kulturgruppen
g) Festkommittén
h) Övriga
Fastställande av medlemsavgift för 2021
Samt fira medlemmar
Ändring av stadgarna
Övriga frågor, under §4 anmälda frågor.
Avslutning

Äntligen fick vi träffas!
Efter månader av ”ingen dans” så samlades vi äntligen nere
i 26:an på torsdagen den 10 september. Vi var många, alla
borden var upptagna, en del i shorts och solbränna andra i
danskostym och läderskor.
Det var snart upprop i stora salen till ”lite röra på oss”, leta
efter dansmusklerna, stretcha ut stela vrister, nackar och
böjda ryggar, för att inte tala om balansen... Vi dansade
”pare med avstånd”. Paren - låssepar och pussepar, som
Camilla kallade det, blev många . Härligt att glida fram över
golvet igen, fötterna hade inte glömt även om huvet
undrade vad dom gjorde emellanåt.
Fötterna var så upprymda att få dansa igen, ibland gick dom
åt vänster fast dom skulle gått till höger.

Marianne presenterade en singeldans ”Coronadansen 2020”. Den ska dansas, om det blir Europead
nästa år, i Klaipeda: Gå gärna in på Youtube och sök efter Europeade Ball – Together Virtually så ser
du dansen och med en beskrivning av alla turer. I pausen som följde var Madeleine ”stå uppare” och
höll ordning och reda på våra förslag till höstens aktiviteter. Förslagen som kom upp var: Cykelturer,
promenader, café med kultur, sömnad, föreläsning om dräktsmycken, öl- och vinprovning samt att
dansa ute.
Lotta betonade att måndagsdansen var svår att genomföra med tanke på Corona restriktionerna.
Torsdagarna förblir vår dansdag. Andra aktiviteter skall ej sammanfalla med dansen i samma lokaler
eller tider. Vi avslutade kvällen med godnattvisan på armslängds avstånd. Vi tackade våra fantastiska
musiker, Eva och Lena. Vi ses på torsdag!
Sassa Miselli

Kalender 2020
Observera att ändringar sker kontinuerligt så titta gärna på kalendern på hemsidan
för att se aktuell information.
September
02 Styrelsemöte
04 Presstopp Snurrebocken – bidrag skickas till snurrebocken@folkdans.nu
09 Städdag i 26:an kl. 10.00 – anmälan till lokal@folkdans.nu
10 Dans och samkväm i 26:an med diskussion om ”Vad gör vi i höst?”
24-26 Vårt bidrag i ”Urban Summer Online Dance Workshop” visas på Youtube via kulimalmo.se
Oktober
08 Halvårsmöte kl. 19.00
15 Dräktträff i 26:an kl. 18.00-19.00, meddela gärna att du kommer till drakt@folkdans.nu
30-31 Folkdansringens 100-års jubileum i Stockholm INSTÄLLT FLYTTAT TILL 2021
November
08 Ljusstöpning i Wallåkra stenkärlsfabrik kl. 08.30-12.30
11 Styrelsemöte
13 Presstopp Snurrebocken – bidrag skickas till snurrebocken@folkdans.nu
December
01 Terminsavslutning Herrskapsdansarna
03 Terminsavslutning med glöggfest och besök på Torsdagsgruppen vuxna
06 Julfest i 26:an kl. 14.30-17.30
07 Terminsavslutning Knatte-, barn- och ungdomslag

Nästa presstopp för Snurrebocken är den 13
november.
Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till
snurrebocken@folkdans.nu
Tidningen kommer ut 1-2 veckor efter presstopp.

