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Ordförande har ordet
Vilket annorlunda år vi har!
Dansen började efter sommaren men fick ett abrupt stopp igen i slutet på oktober när
smittspridningen av covid-19 ökade markant i Skåne igen. Vi fick tyvärr ställa in nästan alla våra
aktiviteter. Därför tycker jag det är extra roligt att vi har fått till några alternativa aktiviteter som
cykling och promenader. Detta kan ni läsa mer om på annan plats i tidningen.
Vi hade en funktionärsdag i mitten på oktober där 12 funktionärer träffades för att diskutera vad
föreningen ska göra de kommande fem åren. Vilka aktiviteter ska vi ha? Hur ska vi får fler
medlemmar? Hur och var marknadsför vi oss? Hur kan vi använda vår lokal mer? Många idéer
sprudlade och vi kommer nu att jobba vidare på dem. Ni kommer att få veta mer längre fram när det
blivit lite mer konkret.
Vi blickar framåt 2021 då vi hoppas att vi börjar närma oss ett mer normalläge igen och vi kan
komma igång med våra dansträffar igen. 2021 firar föreningen 5 år och planeringen är igång för hur
vi ska fira detta. Boka in 4 – 7 november 2021 i kalendern redan nu så du inte missar festligheterna.
Tanken är att bjuda in två utländska grupper en barn- och ungdomsgrupp från Helsingfors, Haga
Ungdomsförening, samt en vuxengrupp från London, Maclennen Scottish Group. Det blir workshops,
uppvisning, dans och festligheter. Mer information kommer.
Boka även in söndagen den 23 maj då vi planerar en föreningsdag för alla medlemmar. Det blir
utomhusaktiviteter någonstans i Malmö. Mer information kommer när vi närmar oss.
Jag ser framemot 2021. Året då vi börjar dansa igen på ett eller annat sätt. Kan vi inte göra som vi
brukar får vi tänka om och tänka nytt. Tillsammans ska vi klara oss igenom denna pandemi och se till
att vi kan träffas igen. Kanske blir det fler utomhusaktiviteter och dans med distans. För dansa vill vi!!
Var rädda om er och glöm inte tvätta händerna och håll avstånd.
Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Kram Camilla

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

När mörkret smyger på…
Denna gång känner jag mig inte jätteinspirerad att skriva för att
rapportera vad som händer inom Dans- och Musiksektionen. Just
som vi kommit igång med dansen igen så blir vi tvungna, för alla
våras bästa, att ställa in alla aktiviteter igen.
Dock hann vi med lite aktiviteter under den 1,5 månad som vi var igång. Vid sju torsdagar dansade
mellan 4-8 par till Eva och Lena som spelade. Det har varit roligt och inspirerande för oss dansledare
att få tvingas tänka om i uppvärmning och framför allt i våra danser för att hitta de vi kan dansa i par
och på avstånd. Jag kan bara konstatera att de flesta danser går att dansa om man inte gör byten,
dansar efter varandra på ring utan att hålla i, ställer linjerna så man inte har ett par mitt emot och
andra små knep för att få ihop det.
Övriga aktiviteter som anordnats under sektionens flagg av våra väldigt duktiga medlemmar och som
ni kan läsa om både i våra sociala medier och på andra ställen i detta nummer är:
●

●
●

18 oktober genomfördes en cykeltur runt Malmö under ledning av Marie Åström. Fem
deltagare cyklade till Folkets Park där de strosade runt bland höstlöven samt tittade på den
fina och fantasifulla trädutställningen "Trädens hemliga liv". De avslutade med en gemensam
fikastund i parken innan alla cyklade olika vägar hemåt igen.
20 oktober tog ett gäng en promenad och gemensam fika på Bulltofta rekreationsområde
under ledning av Kerstin Rur.
4 november var ett ännu större gäng och vandrade runt i Käglinge naturområde och även
denna gång var det Kerstin som tog hand om gruppen.

Vinprovningen som var planerad till den 6 november fick vi ställa in, men tro inte att den utgått.
Nejdå, den ligger kvar på listan med aktiviteter att genomföra så snart vi är igång igen.
Aktiviteter som vi just nu har på gång är inte många men jag hoppas många av er kan komma då
Kerstin på nytt drar ihop en promenad lördagen den 21 november med samling utanför 26:an kl.
11.00. Denna gång blir det i närområdet runt 26:an, bland annat Ellstorp och Kirseberg. Anmäl er till
Kerstin senast dagen innan om ni kan komma.
Huruvida det blir en glöggfest den 3 december är ännu inte helt beslutat och diskussioner pågår
också om det finns något annat vi kan göra innan terminen är slut. Så håll koll i våra sociala medier –
hemsidan, Facebook och Instagram för att se om något förändras eller nytt dyker upp.
När det kommer till Mediagruppen så har även vi funderat på hur vi ska kunna bidra på något sätt. Vi
har beslutat oss för att filma in en arrangerad julotta, som ska kunna användas i våra sociala medier.
Tanken är att träffas vid en kyrka när det mörknat, gå ett litet fackeltåg och spela in när kyrkgästerna
(statister) kommer. Vi är just nu i planeringsstadiet, men om du är intresserad av att vara med och
delta, naturligtvis beroende på när det blir, så hör av dig till mig eller maila dans@folkdans.nu.
Ha en fortsatt härlig höst, försök att dansa även om det bara är runt köksbordet eller i sinnet och ta
hand om er själv och era familjer.
Madeleine Nydahl
Dans- och Musiksektionen samt Mediagruppen

BUS informerar
Hösten lider mot sitt slut och nu är det snart dags för
pepparkakor, julsånger och tomteluvor. Denna
termin började bra för våra BU-grupper med full
aktivitet och även nya dansare. Tyvärr fick vi halvvägs
in i terminen ställa in träningen och nu har vi även beslutat att vår traditionsenliga Julfest är inställd.
Vi ser framemot nästa år och hoppas att vi kan ses och dansa den 18/1 2021 när vårterminen drar
igång igen.
God Jul & Gott Nytt År önskar vi er alla, Barn- och Ungdomssektionen genom Nathali

Distriktets höstmöte
Den 10 oktober åkte några av oss från styrelsen till Helsingborg för att delta vid Skånedistriktets
höstmöte. Det blev ett mycket spännande hybrid-möte där några av oss deltog fysiskt på plats och
andra via ZOOM-länk digitalt. Det blev diskussioner kring stadgar, framtiden tillsammans med
Blekinge och en del frågor kring COVID-19. Det var härligt att se att vi har en hel del eldsjälar i vårt
distrikt som blickar framåt. Det bådar gott inför framtiden.
//Nathali Willman

Distanserat halvårsmöte med trevlig närvaro
Torsdagen den 8 oktober var vi 29 glada själar som samlades i 26an.
Styrelsen hade rätt och riktigt placerat ut stolar i stora salen på
behörigt avstånd från varandra så vi alla satt nära men ändå på
avstånd. Som sig bör höll ordförande Camilla Lindvall en tyst minut
för Marian Persson som gått bort under året.
Efter att ordförande, sekreterare och justerare valts drog vi igång
med full fart och fick veta att ekonomi är bra trots ett år utan våra
vanliga intäkter från uppvisningar, men tack vare intäkter från uthyrningar och minskade kostnader
så håller sig föreningen på rätt sida 0-strecket. Alla sektioner och grupper rapporterade sina
verksamheter och trots att man har gjort mindre än vanligt under detta halvår så har vi ändå haft lite
uppvisningar, träningar, det har räknats och märkts upp dräktdelar och vi har eller det skulle komma
lite trevliga aktiviteter under hösten. Med facit i hand vet vi att vissa genomförts och andra har blivit
inställda eller flyttade.
Vi fick också veta att EFCO ”lever” och att man diskuterat vad man, under rådande situation med
Covid, gör i de olika länderna samt att man har planer på att genomföra aktiviteter såsom ledarmöte
i Düsseldorf 2021 och en EFCO Youth aktivitet under 2022 och flera år framöver.
Mötet avbröts mitt på för inmundigande av egen medtagen fika innan vi fortsatte mötet. När vi väl
var färdiga kändes det roligt att vi fått genomföra en av våra ordinarie aktiviteter som vanligt även
om det blev på ett lite annorlunda sätt.
Tack till alla våra funktionärer som gör ett fantastiskt arbete att driva vår förening.
Många kramar till er alla,
Madeleine Nydahl

Funktionärsträff 11 oktober 2020
Vi samlades 12 personer från de olika sektionerna under temat: Vad skall föreningen satsa på
kommande 5 åren! Efter att vi blivit indelade i grupper jobbade vi under tre pass med givna
frågeställningar att diskutera och ha brainstorming kring.
Hur skall vi nå ut till fler personer så de hittar till vår fina förening?
Vad skall vi göra för aktiviteter?
Vilka andra aktiviteter kan vi ha för att attrahera nya medlemmar eller för att få högre användning av
vår lokal?
Diskussionerna gick höga och kreativiteten flödade med massor av bra idéer. Madeleine och Camilla
har koll på allt som sprutades fram och kommer att sammanställa alla våra idéer. Sedan skall det bli
spännande att se vad vi kommer att jobba med i föreningen.
Under första passet kom det fram många förslag på hur nya medlemmar skulle attraheras och flera
kreativa uppslag på hur vår lokal kan hyras ut. Tiden sprang iväg och det blev dags för en välförtjänt
paus med härliga och välgörande kroppsrörelser. Därefter kände vi oss redo att ta oss an nästa
brainstorming och vi fortsatte att spruta fram intressanta och nytänkande förslag.
Till lunch njöt vi av en härlig landgång där var och en tog sitt eget lilla paket. Vi kände oss, efter
påfylld energi, redo för sista passet där idéerna fortsatte sprudla. Det är fantastiskt hur mycket bra,
positivt och nytänkande som kom fram under dagen. Vi avslutade med en Corona-anpassad dans till
Oh Susanna. Det var riktigt roligt och fungerade väldigt bra.
Vi var säkert alla mycket nöjda med dagen och tyckte att vi hade fått fram mycket bra nytänkande
som vi hoppas kan ligga till grund på något vis för vår förening att arbeta med och utveckla framöver.
Agneta Persson

Svenska Folkdansringens Stipendiatutbildning 2020
Stipendiatutbildningen har under detta året skett på ett lite ovanligt sätt. Utbildningen började likt
tidigare stipendiatutbildningar med träffar i Jönköping och Malmö samt två Skype-möten. Sedan
mars blev dock resterande möten som skulle skett fysiskt inställda
och genomfördes som skype-möten istället. Trots att vi endast fick
se varandra genom en skärm så var det ändå kul att få se varandra
överhuvudtaget.
Under mötena fick vi lära oss om Svenska Folkdansringen och dess
historia, historia om folkdans i allmänhet, ledarskap och hur man
lär ut dans till andra, samarbete och planering, samt sociala medier
och hur man nätverkar. Vi fick under de fysiska mötena träffa två
från styrelsen i Svenska Folkdansringen som berättade om
föreningen, hur den är uppbyggd och hur möten kan gå till. När vi
lärde oss om sociala medier fick vi delta i en föreläsning om just
sociala medier och lite om hur man når ut till sin målgrupp.
Detta året har för oss stipendiater varit otroligt lärorikt och
givande eftersom vi fått ta del av mycket om både Svenska
Folkdansringen som förening men även om mindre
folkdansföreningar och den verksamheten. Utbildningen har även
gett oss nya kontakter, inte bara mellan oss stipendiater utan även
med våra ansvariga ledare, styrelsemedlemmar och andra vi mött under året. Vi stipendiater har
blivit goda vänner och har fått en trevlig gemenskap. Allt detta möjliggör för en bra framtid för oss
som medlemmar i mindre föreningar och det kommer förhoppningsvis öppna upp för samarbeten
mellan våra egna föreningar och generera starka vänskaper.
Eftersom vi idag lever i en global pandemi blev tyvärr Svenska Folkdansringens riksstämma först
framflyttad och sedan omgjord till ett Zoom-möte. Riksstämman var tänkt att vara vårt avslutande
moment av utbildningen där vi skulle få observera och delta under helgen med att bland annat sitta
med och lyssna på samt träffa styrelsen och få ställa frågor till dem. Det blev inte riktigt som
planerat, men vi fick ha ett Zoom-möte med styrelsen dagen innan stämman och ställa frågor, samt
så kunde vi även delta under stämman även där över Zoom.
På riksstämman så hade vi stipendiater fått tilldelat 15 minuter att göra något inför deltagarna. Det
kunde vara att spela ett gyckel, sjunga en sång, berätta om vad vi fått göra under året eller hålla i
frågestund. Vi valde dock att tilldela en del av vår tid till deltagarna på stämman. Eftersom stämman
blev digital och på distans förlorades den del av stämman med middag och dans där deltagarna i
vanliga fall har chans att diskutera och samtala om stämman och vardagen. Som ni alla vet så har
vardagen ändrats för oss alla och det har drabbat våra föreningar på olika sätt och ibland kan det
vara svårt att själv komma på lösningar i en sån här situation. Vi valde därför att ställa två frågor till
deltagarna för dem att diskutera i så kallade “breakout-rooms”, en typ av grupprum i Zoom. De fick
ca 10 minuter att diskutera följande frågor:
-

Vilka utmaningar har ni mött i era föreningar under Coronapandemin?
Hur har ni bemött de utmaningarna?

När de sedan kom tillbaka till det större rummet fick de tid att skriva vad de pratat om i
chattfunktionen. Detta har vi nu sammanställt för att delge till så många som möjligt.
De utmaningar som togs upp av deltagarna vid riksstämman var:
-

att merparten av föreningarna lade ner sin verksamhet under våren.
risken för smittspridning.
att hålla igång kontakten.
att inte ha närkontakt har försvårat hur dansdelen inom föreningen ska fortgå.
att inte riskera att få lägga ner helt.
fått in mindre intäkter från uppvisningar, uthyrning av lokal, m.m.
att planera aktiviteter som är anpassade efter alla, yngre och äldre.
att fortsätta med någon typ av aktivitet för att inte sluta helt.

Det ställdes även en fråga om vad som gjorts för att arbeta sig igenom motgångarna och finna
användbara lösningar. Dessa är:
-

planering för hösten tillsammans med medlemmarna om vad som kan göras.
upprätthålla det administrativa och sociala medier, både för allmänheten och medlemmar.
säkra danser och andra aktiviteter har hållits vid färre tillfällen, ex: fika utomhus,
kulturpromenader, cykelturer, pardans utan byte, linedans, solodanser, grillkvällar,
filmvisning, studiebesök, föreläsningar, digitala möten, spelmansträffar i park, renovering av
lokaler, slöjdkvällar, sång och spelkvällar.

Mycket av det som togs upp handlade om den sociala kontakten
folkdansen för med sig, för båda frågorna som ställdes. Något som blir
väldigt tydligt efter att ha gått igenom det som föreningarna gjort för att
motverka att all verksamhet står still är att fokus läggs på att kvarhålla
den fantastiska gemenskapen folkdansen skapar. De lösningar som togs
upp har inte handlat om att möjliggöra för dansen i första hand utan att
se till att de som vars liv fått en helomställning får chans att möta andra
och umgås utan att vara i risk. Med detta verkar det som att andra aspekter inom folkdansvärlden
som musik, slöjd, dräkt och den sociala kontakten har fått mer utrymme än tidigare.
En förhoppning vi tar med oss till framtiden är att när Corona
(förhoppningsvis) inte längre är ett så stort hot som det är idag så kommer
föreningslivet inom folkdansen ha förändrats. Det kommer fortfarande
finnas mycket dans, men andra delar som dräkt och slöjd, musik och
skapande kommer få en mycket större plats. Vi kommer alla ta med oss
många lärdomar till framtiden om hur vi arbetar bäst för att inte tappa det
viktigaste vi har i kris, nämligen den mänskliga kontakten och gemenskapen.
Om det är något vi ska ta med oss från denna tid är det att det viktigaste vi har är varandra, för själv
kan ingen dansa genom livet.
Tack för att vi fick möjlighet att delta i detta,
Ebba Nydahl och Ulrika Welin

Tack för uppvaktningen
Tack för uppvaktningen i samband med vårt bröllop. Vi blev så
glada över att ni ville porta och gästerna blev glatt överraskade.
Kändes väldigt högtidligt och fint att ni ville dela denna dag med oss
eftersom jag, Theres, känner många av er sedan barnsben
Både jag och min man Andreas tackar så väldigt mycket, budkavlen
tar vi glatt hand om tills det är dags att föra den vidare till nästa
brudpar.
Theres Willman

Tack
Vi tackar Akki Eklundh som har skänkt två opplötar (kvinnoblusar). Plaggen
är sydda av Akkis mamma när hon gick på hushållsskola i Skåne på 1930talet. Båda plaggen är mycket välsydda, den ena i bomull och den andra av
linnetyg. Den senare med välgjorda breda broderier av stopphålsöm på
kragen. Vi tackar för denna fina gåva som visar vad eleverna lärde sig att göra på hushållsskolor
under förra seklet.
/Dräkt och Kulturgruppen

Våra långa traditioner bryts
Vi har fått leva med pandemi sedan i mars och vi hade väl
hoppats att hösten skulle bli normal men så blev det inte. Detta har gjort att vi valt att ställa in det
mesta och även våra traditioner kring julen.
Ljusstöpningen i Vallåkra, en tradition sedan 15 år, lämnade vi återbud till. Vi får se det som en paus
och kommer tillbaka nästa år.
Julgranshuggningen, en ännu äldre tradition, ställer vi också in. Våra kunder förstår att vi gör det och
alla har bett oss boka in dem till nästa år. Det ser vi positivt på och det är kul att få veta från
kunderna att de gillar vårt arrangemang.
Julottan med fackeltåg, denna tradition är ännu äldre. Vi var inbjudna till Emma och Håkan Axklo i
Veberöd. Kyrkan i Veberöd har verkligen tänkt till hur de kan göra julotta ”Covid 19 säker” men vi
väljer att inte medverka. Vi tackar Emma och Håkan för deras inbjudan och hoppas att vi kan komma
till dem en annan jul.
Det har varit tuffa beslut för styrelsen att ta men vi vill inte utsätta någon för att bli smittade av det
otrevliga viruset på våra engagemang.
Karin Persson

Hantverkscafé nummer 1
Torsdagen den 15 oktober var vi ett glatt gäng i varierande åldrar som träffades i 26:an för
föreningens första hantverkscafé. Detta arrangemang anordnas av Dräkt- och Kulturgruppen och
tanken är att man vid varje tillfälle ska ha möjlighet att delvis kunna lyssna på en föreläsning, se en
film eller diskutera något ämne som intresserar många och delvis för att man ska kunna ha med sig
något eget hantverk som man kan pyssla med. Vad för hantverk man tar med sig har inte stor
betydelse, allt fungerar - stickning, smide, träslöjd eller sömnad. Behöver man hjälp, framför allt om
det gäller dräkt, så finns det folk på plats som kan hjälpa till.
Nu tillbaka till den 15 oktober då inriktningen var dräktsilver. Anna Månsson höll en väldigt intressant
föreläsning om de olika delarna i dräktsilver. För att göra det hela extra intressant och tydligt hade
hon och flera andra deltagare tagit med sig saker ur sina egna samlingar, så även jag.

Anna började längst upp och arbetade sig nedåt och berättade om:
●
●
●
●
●

broscher, särkasølv och kors vid eller runt halsen
tröjspänne som dekorationssmycke
maljor och kedjor för att snöra ihop livstycket
linningsknappar och andra knappar för att hålla ihop skjorta, oplöt, byxa och jacka
skospännets utseende och funktion

Det var mycket nytt jag lärde mig, till exempel att skospänne som ett smycke på skon är ett nytt
påfund. Förr i tiden hade man egentligen bara en slejf över skon för att hålla den på plats. Att
knapparna från början var dyra smycken som fanns enbart som dekoration - och inte som idag med
en funktion bakom, förr använde man hyskor och hakar för detta ändamål. Tröjspännena har alltid
använts i dekorationssyfte och detta ökade i användandet då man slutade med dräkt som
vardagsplagg efter 1850-talet och då valde att göra om sina halssmycken, knappar och maljor till
broscher som kunde användas mer brett.
Efter föreläsningen fick vi gå fram och titta på alla smycken och se hur olika i form, utseende och
utsmyckning de var, dels beroende på hur rik man varit och dels vilken del av landet smycket kom
ifrån. Vi fick också möjlighet att använda Annas böcker med till exempel silversmeders sigill och jag
lyckades faktiskt hitta både tillverkningsår och smed på en del av mina och dotterns smycken.

Denna gång blev det inte så mycket hantverk, men jag fick i alla fall hjälp att komma igång med min
stickning av handledsvärmare där jag hade svårt att tolka beskrivningen. Ronny Månsson och jag
tittade också på knivar av olika slag då han och min son har ett delat intresse av tillverkning av knivar
och då speciellt formgivningen av handtagen i trä. Så vi tittade på lite olika varianter som sonen och
Ronny gjort, vilket var väldigt inspirerande.
Ett stort tack till Anna för en väldigt inspirerande föreläsning och till Dräkt- och Kulturgruppen för ett
bra arrangemang, som jag hoppas och tror kommer bli av fler gånger så fort vi får träffas igen.
Madeleine Nydahl
PS bilderna är från foto tagna vid olika tillfällen i vår förening så om du
känner igen något så är det mycket möjligt att det är just dina
dräktsmycken som är i bilden. DS

Vandring bland trädens hemliga värld.
Det finns en magisk maskin som suger koldioxid ur luften, kostar väldigt lite och som bygger sig själv.
Den kallas ett träd.

Vi var 5 entusiastiska cyklister som den 18 oktober träffades vid 26:an. Det var strålande solsken och
färden gick mot Folkets Park. Målet var att se utställningen om träd. Det fanns mycket att titta på
med konstverk i träden. Vid varje träd som var beskrivet fanns också historik att läsa. Vi hittade en
karta som visade var alla träd och beskrivningar fanns i parken.
Frans Suell anlade 1796 en stor trädgård som tillsammans med Möllevångens gård blev deras
sommarställe. På söndagar öppnade han trädgården för allmänheten. 1890 blev trädgården Sveriges
första folkpark, vår Folkets Park.
Trä är ett av våra viktigaste byggnadsmaterial och har varit det länge.På Gustav Vasas tid var alla ekar
kungens egendom och fick inte fällas utan hans tillstånd. Av virket byggde man skepp till svenska
flottan.Trädens betydelse i våra liv syns också i sagorna. Skogen var en farlig plats fylld av mystiska
varelse som tomtar, troll, älvor, rå och jättar.

Det vackra Kejsarträdet är snabbväxande och används till allt från elgitarrer till surfbrädor. Till
sommaren kan ni hitta några stycken på Lilla Torg och förhoppningsvis blommar dom då.
Det Sibiriska korkträdet är ett av parkens vackraste träd. Vi hittade dock inga korkar i trädet utan det
är barken som man använder. Sveriges äldsta träd är en gran som finns i Dalarna. Det heter Old
Tjikko och är 9500 år gammalt.
En mängd högtider runt om i världen är baserade på hela eller delar av träd. Nu är snart julen här och
seden med gran inomhus vid jul kom från Tyskland och Belgien via Frankrike. Från slutet av 1800talet började den bli vanlig i svenska hem men redan vid mitten av 1800-talet fanns det
julgransprydnader att köpa.
Detta var bara en bråkdel av det vi lärde oss vid vår tur runt i parken. Vi avslutade dagen med fika
innan vi skiljdes åt och cyklade hem. Ni som har fått tag i någon av utgåvorna av Träd i Malmö – ge er
ut i stan och se de vackra träden som vi har. Kanske en cykeltur nästa år när en del av träden
blommar.
text Eva Edstrand
foto Ronny Månsson

Tack för uppvaktningen
Jag vill tacka för uppvaktningen på min 75-årsdag. Birgitta och Jan-Inge
Karlsson överlämnade presenten och vi hade en trevlig stund
tillsammans med något att äta och att dricka. Vi får hoppas att vi under
2021 får ordning på viruset så att vi kan ses igen.
Lennart
Svenson

Nästa presstopp för Snurrebocken är den 15
januari 2021!
Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till
snurrebocken@folkdans.nu
Tidningen kommer ut 1-2 veckor efter presstopp.

Vi gratulerar!
Stella Lindvall
10 år den 9 december
Pernilla Grubb
45 år den 13 december
Karin Otterhag Persson 75 år den 22 januari

20:e oktober-promenad

Vi var 10 motionssugna folkdansare, som på initiativ av Kerstin, tog en promenad på Bulltofta. Några
av oss hade inte träffats under lång tid på grund av covid-19 pandemin.
Kerstin började med att informera om Bulltofta rekreationsområde, som är lika stort som
Slottsparken, Kungsparken och Pildammsparken tillsammans och att det finns ca 35 fågelarter där.
Där finns även ett arboretum med exotiska träd och buskar. På Bulltofta finns plats för många
aktiviteter bl a bangolf och frisbeegolf, som är en idrott som växer snabbt.
Efter en intressant runda, då vi även tittade på utsikten över stan och området uppe på kullarna,
fikade vi tillsammans. Innan vi skildes åt bestämde vi att vi skulle rikta in oss på fler vandringar
framöver.
Vid pennan: Bertil Johannesson

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.

Vi reser till Laos!
I Laos finns det 50 olika folkgrupper och 48 språk utöver det gemensamma språket. Två av
folkgrupperna är indelade utifrån om de bor högt uppe i bergen eller nere på slätten, därav färre
språk än folkgrupper. På vår resa på Mekong från Thailand till Luang Prabang och sedan vidare
landvägen till Vientiane besökte vi några byar med olika folkslag. En folkgrupp i en by längs Mekong
var totalt nollställda i sina ansikten. Man kunde inte utläsa något - varken glädje, ilska eller
nyfikenhet gav några spår i ansiktsuttrycket -- mer än hos de små barnen förstås.
Skördesärken kommer från Laos och den såg vi på ett litet museum i en Hmong-by där vår guide
berättade om livet och arbetet med skörden men även visade en dans för festliga tillfällen. Hon
spelade och dansade för oss och som ni ser på bilden var det dans på ett ben till musiken.
På ett etnografiskt museum i Luang Prabang fanns flera folkgrupper representerade i utställningen.
Här är en bild som jag vill dela med mig som visar huvudbonader från Hmong folket. Överst på bilden
syns en ung kvinnas hatt därunder är det en flickas hatt och underst en hatt för en gift kvinna. Inför
begravningen kläs den döda i traditionella kläder.
Det fanns mer att titta på där och man kunde upptäcka en del likheter mellan våra dräkter och deras
traditionella kläder. Det är roligt att upptäcka likheter vad gäller mönsterbilder, traditioner m.m.
mellan vårt land och olika länder vi besökt.
/Birgitta Jönsson

Vandring med Malmö Folkdansare onsdagen den 4 november 2020!
Det var en mycket fin dag som valts för denna promenad i naturområdet i Käglinge. Solen sken och
det var riktigt mysigt i solvärmen. Dock fanns även västanvinden och den märktes uppe på höjderna.
Vi samlades kl. 13.00 och Kerstin berättade för oss om hur naturområdet kommit till.
Området är ett gammalt grustag som gjorts om till rekreationsområde. Gruset användes bland annat
till byggnationen av Inre Ringvägen som invigdes i slutet av 1974. Många av Skånes djur och växter
finns representerade, till exempel finns nio olika grodarter i dammar på området. Under våren
överröstar grodornas sång fåglarnas kvitter. Grodans hus innehåller utrustning för naturstudier åt
Malmös elever.
Någon i gruppen på 14 personer lade till ytterligare information och sedan var det dags att bege oss
uppåt. Det är en ganska häftig nivåskillnad, för att vara i Skåne. Det hördes lite kraftigare
andhämtning på flera ställen, dock inget som hindrade oss alla att ta oss upp på höjden precis vid
infarten till Sofiedals Golfklubb. Där hade vi en underbar utsikt över i stort sett hela Malmö.
Vi fortsatte promenaden, men nu bar det utför och in i skogen. Många
stigar finns och det var bra att Kerstin hade rekat vid flera tillfällen
tidigare. Jag vet i varje fall en gång då vi möttes i skogen i oktober
månad. Det var upp och det var ner och det var mycket löv på
stigarna, så det gällde att se upp eller i egentligen se ner!
Promenaden gick runt i naturområdet, det finns väldigt mycket att
titta på och även många intressanta platser, som till exempel
Faunalunden. Bra informationstavlor och vi fick till oss mycket
kunskap om hur fåglar, bin, fladdermöss, ormar, igelkottar, grodor osv
lever i naturen.
Efter 90 minuters promenad var vi sugna på fika. Vi hittade ett trevligt
ställe där vi kunde sitta och lapa sol samtidigt som ryggsäckarna
tömdes och det vankades kaffe, vatten, macka, kaka eller vad som nu
fanns medtaget.
Mycket trevligt initiativ, tack Kerstin! Käglinge naturområde kan
rekommenderas och jag ser fram emot nästa promenad!
/Mats Hansinger

Kalender 2020
Ändringar sker kontinuerligt så titta gärna på kalendern på hemsidan för att se aktuell info.
November
15 Hantverkscafé i 26:an kl. 14.00-17.00 – INSTÄLLD!
21 Stadsvandring runt 26:an kl. 11.00, anmälan enligt medlemsutskick - INSTÄLLD!
December
03 Terminsavslutning med glöggfest på Torsdagsgruppen GLÖGGFESTEN ÄR INSTÄLLD!
06 Julfest i 26:an kl. 14.30-17.30 – INSTÄLLD!
07 Terminsavslutning Knatte-, barn- och ungdomslag - INSTÄLLD!
12-13 Julgranshuggning – INSTÄLLD!

