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Ordförande har ordet 

God fortsättning önskar jag er alla. Jag hoppas att ni haft riktigt sköna helger. För mig har det blivit 

mycket familjetid vilket har varit helt fantastiskt. Både jul och nyår firades på lite annorlunda sätt än 

vanligt. Det blev mer utomhus träffar såsom lunchgrillning med släkten på julafton i föräldrarnas 

trädgård och nyårslunchmingel med fina vänner i vår trädgård på nyårsafton. Kvällarna tillbringade 

jag med min man och barn och hade det riktigt mysigt. Annorlunda men bra ändå. Kanske startade vi 

lite nya traditioner under dessa helger.  

En annorlunda upplevelse under julhelgen var att fira julottan digitalt hemma ifrån soffan med 

familjen sovandes en våning upp. Det var så mysigt med vår digitala julottefrukost efteråt. Så kul att 

vi kunde hålla vår tradition levande trots allt. Jag saknade dock att träffa och krama er alla som jag 

brukar göra på juldagsmorgon. Längtar till nästa jul då jag hoppas vi kan göra det live.  

Vi skriver 2021 vilket innebär ett nytt år, ny termin och nya möjligheter. Vi är tyvärr fortfarande i en 

pågående pandemi så vi kan inte starta upp vår dansverksamhet som vanligt riktigt ännu. Vi hoppas 

och håller tummarna för att vi ska kunna dansa tillsammans längre fram under våren. Fram till dess 

så vet jag att våra sektioner håller på att planera för alternativa aktiviteter vi kan hitta på så länge. 

Det kommer bland annat att bli stadsvandringar, utomhus dans/rörelse, cykeltur och ölprovning som 

har annonserats i våra sociala medier. Har du något tips på aktiviteter vi kan hitta på så hör gärna av 

dig till mig eller någon av ledarna så ser vi vad vi kan få till.  

Jag tycker det är så fantastiskt i vår förening att när det blir lite jobbigt och vi inte kan göra som 

vanligt så biter vi ihop och hjälps åt för att tänka om och ställa om för att ändå kunna bedriva någon 

verksamhet där vi kan träffas digitalt eller fysiskt.  

Den 6 mars är det årsmöte i föreningen. Vi kommer detta år att hålla mötet digitalt. Kallelse finner du 

längre fram i tidningen. Vi planerar för att ordna en digital träff där vi går igenom hur tekniken 

fungerar för att delta på digitala möten så att du ska känna dig bekväm inför årsmötet. Mer 

information om det kommer längre fram.  

Jag hoppas verkligen att framåt sommaren och hösten ska vi kunna umgås lite mer normalt igen och 

att vi kan fira föreningens 5 års jubileum i november som det är tänkt.  

Var rädda om er tills vi ses och glöm inte tvätta händerna och håll avstånd.  

Kram Camilla 

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



Kallelse till årsmöte  
 
Styrelsen och funktionärerna hälsar alla medlemmar hjärtligt 
välkomna till föreningens 5:e årsmöte som avhålls lördagen den 6 
mars 2021 kl. 11:00. Mötet kommer att ske digitalt och länk och 
instruktioner kommer att skickas till alla medlemmar i god tid före mötet. Det kommer också att 
finnas hjälp att få för att kunna delta digitalt.  
Anmälan skall ske till Monica Nimgård på monica.nimgard@gmail.com eller 0709-200 659 senast 
onsdagen den 3:e mars.  

 
Dagordning  
§1. Årsmötets öppnande 
§2.  Fastställande av röstlängd 
§3.  Årsmötets behöriga utlysande  
§4.  Fastställande av dagordning 
§5.  Val av: 
  a. ordförande för årsmötet 
  b. sekreterare för årsmötet 
  c. två protokolljusterare tillika rösträknare  
§6.  Halvårsmötesprotokoll 
§7.  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
§8.  Revisorernas berättelse 
§9.  Ansvarsfrihet för styrelsen 
§10.  Inkomna motioner 
§11. Rapporter från:  

a. Styrelsen 
b. Barn- och ungdomssektionen 
c. Dans- och musiksektionen 
d. Lokalsektionen 
e. Mediagruppen 
f. Dräkt- och kulturgruppen 
g. Festgruppen 
h. Övriga  

§12.  Styrelsens förslag 
  a. Fastställande av verksamhetsplan 
  b. Fastställande av arvoden och övriga kostnadsersättningar 
  c. Fastställande av budget 
  d. Fastställande av medlemsavgift för 2022 

e. Fastställande av antal sektioner och deras verksamhetsområde samt antal 
ledamöter i varje sektion 

§13.  Val av: 
 a. ledamöter till styrelsen enligt § 7 Mom. 3  

b. ledamöter i sektionerna, varav en ledamot i respektive sektion är sammankallande, enligt 
§ 5 Mom. 10 punkt 10d 

 c. ombud till Distriktets årsmöte 
d. ledamöter till valberedningskommittén enligt § 9 Mom. 1, varav en är sammankallande 

 e. övriga funktionärer 
§14.  Val av revisorer och ersättare enligt § 8, Mom. 1 
§15. Ändring av stadgar beslut 2 
§16.  Övriga frågor: under §4 anmälda  
§17.  Avslutning 

mailto:monica.nimgard@gmail.com


Bilagor: Kommer att skickas ut via e-post innan mötet. Har du inte anmält någon e-postadress och vill 
ha handlingarna får du höra av dig till Monica Nimgård.   

 Verksamhetsberättelse för 2020 
 Balans- och resultatrapport för 2020 
 Protokoll från halvårsmöte 2020 
 Budget för 2021 
 Förslag på verksamhetsplan för 2021 

 

Har du dansat ut julen? 
 
Ute ligger isen på poolen men inne är det varmt 
och gott så här en lördagskväll i januari. Tyvärr 
har vi inte kunnat komma igång med träningarna, 
men för det ligger vi inte på latsidan. Nejdå, det 
diskuteras och planeras för olika aktiviteter hela våren så att vi kan ses och ha trevlig ihop både 
utomhus och digitalt även om det blir utan dans. 
 
En del har redan kommit ut i våra sociala medier men du kan läsa om dem här nere också. Annat 
finns det planer på, såsom vinprovningen som inte blev av i höstas, cykelturer när det blir varmare, 
andra digitala aktiviteter som är mer dansrelaterade med föreläsningar och dans på distans. 
 
Förra året avslutades som sig bör med glöggfest, den 10 december, om än i år att den var digital. Vi 
var cirka 30 stycken som samlades i Zoom för att tillsammans dricka glögg och äta julbak. Några 
provade årets Blossa och diskussion fördes om vilka glöggsorter genom året som varit och är godast. 
Det sjöngs och till och med dansades i någons vardagsrum. Det var roligt att se så många välbekanta 
ansikten igen och få en mysig stund ihop. 
 
Det nya året började med en promenad just idag, lördagen den 16 januari, i kyligt väder i närområdet 
runt vår lokal ända bort till Kirsebergs gränder. Mer om detta kan du läsa om på annan plats i 
tidningen. 
 
Men som sagt så kommer det mer och en del har redan gått ut via e-post till er, kolla skräpposten om 
ni inte fått det. Vill dock påminna om det igen så ni skriver in det i kalendrarna och förhoppningsvis 
kan följa med. Alla dessa aktiviteter är öppna för alla oavsett ålder, så alla medlemmar är välkomna. 
 

3 februari 11.00 - Vandring i Bokskogen, Torup 
Vi går Dansbanestigen, 2,3 km med tipsrunda, där vi lär oss mycket om 
naturen. Meddela senast dagen innan om du följer med på vandringen till 
kerstin.rur@gmail.com  eller 0733–947024. Hör även av dig om du behöver 
skjuts. 

 
6 februari 10.00 - Uteaktivitet i Käglinge Rekreationsområde 
Kom till Grodans Hus i Käglinge Rekreationsområde för en stund med rörelse blandat med dans 
under 1,5 timme. Tänk på att vi är utomhus så kläder efter väder men ändå så att du kan röra 
dig/träna. Ta gärna med vattenflaska, sittunderlag/matta och fika så avslutar vi passet med fika. Vid 
frågor kontakta Camilla Lindvall 0708–527570 eller caos.lindvall@gmail.com . Meddela gärna senast 
den 4 februari om du kommer. 
 

mailto:kerstin.rur@gmail.com
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12 februari 19.00 – Digital ölprovning med virtuell resa till 
Gotland 
Alla vuxna medlemmar bjuds in till en virtuell resa till Gotland och 
provning av ölsorter från Gotlands bryggeri. Det blir olika ölstilar 
och helt olika smaker så vi ser fram emot många riktigt fina 
smakupplevelser tillsammans med passande tilltugg. Kontakta 

Volker för mer information och anmälan på volker.albrecht3@gmail.com. Tänk på att ölet måste 
beställas så läs e-posten som gått ut och kontakta Volker snarast om du vill vara med. 
 
18 februari 13.00 – Promenad längst Hälsans stig i Kungsparken, 
Slottsparken och Ribersborg 
Vi samlas vid Malmö Stadsbibliotek, Kung Oscars väg, för att gå 
Hälsans stig genom Kungsparken och Slottsträdgården samt en bit 
längs Ribersborgsstranden. Turen är ca 4 km och vi återvänder till 
stadsbiblioteket. Vi hoppas på bra väder men givetvis gäller kläder 
efter väder. Meddela senast dagen innan om du följer med till 
kerstin.rur@gmail.com  eller 0733–947024. 
 
Har du andra idéer på vad vi kan hitta på? Hör då gärna av dig till mig eller någon annan i sektionen 
så ska vi se om det är genomförbart. 
Jag hoppas vi ses snart igen på någon av våra aktiviteter, 
 
Madeleine Nydahl 
Dans- och Musiksektionen 

 

BUS informerar 

Jag hoppas att ni alla har haft ett mysigt jullov. Nu drar snart terminen 

igång igen men den kommer att vara annorlunda i år också. Vi kommer 

att förlänga jullovet lite och avvaktar lite med att ha vanliga 

dansträningar inomhus. Vår första fysiska träff blir den 6 februari på Käglinge Rekreationsområde kl. 

10.00. (mer information om detta har ni fått via e-post). Vi BUS-ledare håller på att planera några 

andra roliga aktiviteter och överraskningar som vi informerar om lite senare. 

Vi ser fram emot en annorlunda men rolig och aktiv vårtermin! 

//BU-sektionen via Nathali  

 

Nästa presstopp för Snurrebocken är den           

26 mars 2021!  

Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till 

snurrebocken@folkdans.nu  

Tidningen kommer ut 1-2 veckor efter presstopp. 
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Vi gratulerar!  
Karin Otterhag Persson    75 år 22 jan 

Ulf Österlind                     85 år den 23 feb 

Sten Jönsson                     70 år den 28 feb 

Ingvar Bondesson             55 år den 9 mars 

 
 

  

Vilket härligt promenadväder! 
 
Inbjudan till alternativ aktivitet med promenad i Ellstorps närmiljö 
och Kirseberg hade gått ut till alla medlemmar.Vi saknar verkligen 
alla kompisar nu när vi inte kan träffas i 26:an för att dansa. 
I strålande sol och -4 grader samlades ett glatt gäng utanför 26:an 
och inledde vandringen via parken bakom vår danslokal. En stor 
gräsmatta med gamla träd tyckte vi alla vore ett bra ställe att ha 
utomhusdans på i dessa tider (tips till respektive sektion). Vi 
fortsatte till Ellstorpsparken, där vi också hittade jättebra dansgolv. 
 
Promenaden fortsatte därefter till Kirseberg och parkerna vid Vattentornet, där det under första 
hälften av 1800-talet funnits kyrkogård för fångarna, som dog på Malmöhus slott samt fattiga 
soldater. Här i Garnisonsparken (eller som förr i folkmun = tjyvaparken) har Kirsebergsbor rest en 
minnessten över dessa händelser. Upptäcktsfärden fortsatte  i smala, gamla gränder där rester av 
kullerstenar bevararats i de gamla (delvis renoverade) gatuhusen. Fantastisk upplevelse att strosa i 
denna, kanske glömda, del av Backarna.  
 
Vi var nog alla överens om att gärna komma tillbaka 
till våren, när det börjar grönska. Den gången blir det 
kanske promenad även i Beijerspark med fika (idag 
var det tyvärr alltför kallt för fikapaus). 
Efter två timmars trevlig gemenskap skiljdes vi åt vid 
26:an. Hoppas vi ses snart igen på andra alternativa 
aktiviteter, som alla medlemmar har fått info om via 
mejl, fb eller Instagram. 
Kommer du också med till Käglinge 
Rekreationsområde på kul uteaktivitet med dans 
lördagen den 6 februari kl 10? Vi ses! 
 
Ta väl hand om er önskar Kerstin Rur 
  

 



 

Annorlunda julotta 

Vem är bättre på att skriva om 2020 års julotta än jag, som först varit med i Folkdansens Vänner i 45 

år och nu i Malmö Folkdansare i 5 år och aldrig varit på julotta i föreningarnas regi! 

Julen för mig har alltid varit att fira med min familj.  Eftersom jag var den ende som dansade så 

anpassade jag mig först efter min egen familj med traditionell julotta i Södra Sallerups kyrka och 

sedan jag gift mig, med att varva dessa traditioner med att vartannat år delta i min mans traditioner, 

med midnattsgudstjänst i Hyby kyrka/kapell alternerat senare år med julbön på julafton i Bara kyrka. 

Så jag vet ju hur det ska gå till och jag har ju alltid fått höra och läsa hur 

föreningens traditionella julotta går till med fackeltåg och efterföljande 

frukost. 

Tanken var ju att föreningen skulle vara i Veberöds kyrka och gå 

fackeltåg samt porta vid kyrkan med efterföljande frukost hos familjen 

Axklo, men som vi alla vet så var det inte mycket som blev som det 

brukar i år. Så nu när man ändå inte fick umgås med någon, eller ut och 

fara, så tog jag chansen att stiga upp tidigt, koka en kopp te och krypa upp i soffan med datorn i knät 

för att ge mig ut på en digital resa till Veberöds kyrka och julottan där. 

På ett sätt kändes det konstigt att inte ta på dräkt och ge sig av extremt tidigt för att samlas med alla 

andra goa Malmö Folkdansare i tidig morgonstund för att göra det som man hörts berättas om 

genom åren. Å andra sidan kändes det som en bra första gång för mig att kunna sova lite längre, inte 

gå längre än ett par meter från sängen och ändå få vara med, fast på ett annorlunda sätt. 

Klockan 06.30 kopplade jag upp mig mot livesändningen av julottan och fick under en timme njuta av 

mysiga textläsningar och tal samt lyssna till underbart vacker musik och sång. Lite glad blev man när 

man såg en kommentar komma i chatten från Emma Axklo och jag då visste att 

”jag är inte ensam utan mina Malmö Folkdans-kompisar är vakna med mig”.  

När gudstjänsten var slut tassade jag ut i köket, kokade en kopp kaffe och tog en 

lussebulle med mig tillbaka till soffan. För nu var det dags för nästa del, nämligen 

julfrukost i Zoom! Klockan 08.00 så var vi cirka 25 personer som samlades i det 



digitala rummet för en frukoststund ihop. Det pratades högt och lågt om allt möjligt, ibland i mun på 

varandra men allt flöt på väldigt bra och det var roligt att få se men framför allt umgås med alla 

MF:are som man inte fått träffa på så länge.  

Även om det var kul att få vara med på detta sätt så hoppas jag att jag någon gång i framtiden får 

vara med om en traditionell förenings-julotta med julfrukost för det är nog en helt annan upplevelse 

att i arla morgonstund ta på dräkten, i mörkret gå fackeltåg och porta för alla morgontrötta 

kyrkobesökare innan man får gå in och njuta i en uppvärmd kyrka och få lite andlig spis med musik 

och sång innan man får sätta sig med alla underbara människor i vår förening för en mysig frukost. 

Men framför allt att få krama alla, önska en riktigt god fortsättning och veta att vi träffas snart igen. 

Så med en förhoppning om att dessa tider snart är här så ser jag fram emot och 

hoppas på att årets julotta blir en ”riktig” sådan. 

Ta väl hand om er tills vi kan ses och kramas igen, 

Madeleine Nydahl 

 

Intressanta seminarier på nätet 

  
Folk och Kultur  
sänds digitalt 2021 den 10-12 februari. Temat blir på ett av 
seminarierna "Varför folkdräkt" och ska ingå i några seminarier 
med temat kulturarv. För att hitta exakt tid kan du gå in på Folk- 
och Kulturs hemsidas program.  
  

  

Folk- och världsmusikgalan 

Även i år blir galan digital med seminarier i veckan innan (se 
nedan). Själva Galan sänds 27 mars från Stallet i Stockholm. 
Tidpunkten för de olika seminarierna står på deras hemsida 
och Kulturens: 

 

Dans på distans 

Hur mycket kan man anpassa en dans? När blir det en ny dans? 

Diskussion mellan tre dansinstruktörer med mångårig erfarenhet av att lära ut danser. Pandemin har 
fört med sig anpassning och tvingat fram danser med avstånd och utan byten. Lyft och knäfall kan 
ställa till problem när ålder och kropp hos dansarna gör det omöjligt. Kan man ta bort eller ändra i 
dansen och ändå kalla den vid det ursprungliga namnet? När blir det en ny dans? 

Lyssna på synpunkter från Fredrik Bergh, instruktör i folkdansföreningen Kedjan och Stockholms 
distrikt, Cecilia Lindkvist, instruktör bl a i Skansens folkdanslag och Annika Emanuelsson, instruktör i 
Ringsjögillet och ledamot i Dans och musiksektionen.  
 
Smycken, rosor och huvudbonader  
Ett spännande samtal om likheter och skillnader i detaljer i våra dräkter runt om i Sverige men även 
hela världen. Influenser vandrar åt olika håll och plötsligt kan ett smycke dyka upp på en oväntad 
plats eller en annan detalj i dräkten som man trodde var unik i ett område men som återfinns på 



andra ställen. Medverkar gör Wiveca Linderström, som arbetat med dräktsmycken och skrivit boken 
Dräktsilver.  Wiveca har jämfört dräktskick från kungahus till bondesamhället. Eva Strömbäck , dräkt- 
och textilhistoriker, som jämfört dräkter och dräktdetaljer från olika områden. Anna-Karin Jobs 
Arnberg arbetar som Verksamhetschef på Dalarnas Museum och ansvarar för samlingarna, hon har 
mästarbrev i Påsöm. Anna-Karin har bland annat undersökt rosen som symbol och hur den vandrat 
över världen. 
  
För mer info kontakta Marianne Halling! 

 

Vem där?  

Nu är det dags att bekanta oss med ytterligare en medlem. Denna gång har vi 

haffat Kristin Löfgren som är en av föreningens stildansare. 

Vem är du?  

Jag är född in i folkdansen... mina föräldrar sa alltid att jag dansade innan jag 

kunde gå. Mina föräldrar Stig och Naeima Fredriksson träffades inom 

folkdansen i SGV. 

När började du dansa och vad ledde dig till dansen? 

Jag har dansat sedan jag var 6 år. Dansade i SGV fram till 1983 då mina killar var små 

och jag dansar/dansade i Hembygdsgillet Burlöv-Lomma från att jag var 9 år. Så i år har jag 

dansat i 55 år. 

 

Vad tycker du är roligast med dansen? 

Dansen ger mig glädje! Jag brukar säga att det är min "måbra" medicin... 

Att det blivit Herrskapsdans beror på att far dansade det och jag har varit med och tittat på 

uppvisningar. Sedan började jag med det 2002 då kom jag med i SGV igen och nu MF. 

 

Är det någon dans som du inte gillar (eller inte är din favorit) och varför?  

Det finns väl alltid danser som man tycker mer eller mindre om. Men att säga att nån 

dans jag inte vill dansa det finns nog inte. Favoritdans? Jag tycker både om pardanser och 

uppställningsdanser. 

 

Har du något uppdrag i föreningen? Nej jag har inget uppdrag i föreningen och så får det gärna förbli 

för just nu är det bara roligt att dansa. 

Om Malmö Folkdansare skulle vara lite bättre än vad vi är i dag, vad hade då sett annorlunda ut? 

Jag tycker att det är viktigt att alla delar av föreningen syns - folkdansen, herrskapsdansen 

barn och ungdomar (inte minst för det är där vår framtid finns) och dräktsektionen. 

Jag ser gärna att det är fler sångträffar. 

 

Sist… Två saker som vi inte vet om dig… 

Jag sjunger i kör, både i vanlig och i gospelkör. 

Jag broderar mycket. 

 

Redaktionen tackar för intervjun! 



 

Kalender 2021 
 
Kalendern är fylld med planerade aktiviteter så långt som vi i dagsläget vet vad som kan genomföras 
och sådant vi traditionellt har med varje år. Ändringar sker kontinuerligt så titta gärna på kalendern 
på hemsidan för att se aktuell information. 
  
Februari 
03 Vandring i Bokskogen, Torup kl. 11.00 – för info och anmälan kontakta Kerstin Rur 
06 Uteaktivitet i Käglinge Rekreationsområde kl. 10.00 – för info och anmälan kontakta Camilla 
Lindvall 
12 Digital ölprovning – för info och anmälan kontakta Volker Albrecht 
18 Hälsans stig i Kungsparken, Slottsparken och Ribersborg kl. 13.00 – för info och anmälan kontakta 
Kerstin Rur 
   
Juni 
06 Sveriges Nationaldag 
25–26 Midsommarfirande 
  
Augusti 
22 Skånedagen 
 
November 
04-07 Jubileumsfirande i föreningen 
  
December 
02 Glöggfest torsdagsgruppen 

 


