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Ordförande har ordet 

Detta är något nytt för mig att skriva Ordförande har ordet. Jag vill börja med 

att tacka alla medlemmar för det fina förtroendet jag har fått av er att bli 

ordförande i Malmö Folkdansare. Det var inte en självklarhet för mig att tacka 

ja till uppdraget, men jag lovar er att jag kommer att göra mitt bästa för att 

fortsätta driva Malmö Folkdansare framåt tillsammans med alla er. Mitt fokus 

är att vi tillsammans ska utveckla vår verksamhet ytterligare och arbeta aktivt 

med att få nya medlemmar i alla åldrar. Föreningen blir inte bättre än alla oss 

medlemmar tillsammans.  

På årsmötet fick vi höra om all verksamhet som är planerad under våren, sommaren och hösten. Det 

är fantastiskt roligt att höra att det är så mycket på gång för alla våra lag. Det är besök från Finland, 

resa till Europeaden, resa till Olpe, utflykt till Dansejov i Danmark, utflykt till bl a Arbetslivsmuseet, 

besök från Tyskland till midsommar och en massa mer. Läs tidningen så får ni mer information om 

allt som händer i föreningen.  

Vi har fått nya medlemmar både på barnsidan och vuxensidan. Varmt välkomna till Malmö 

Folkdansare vill jag säga till er. Det glädjer mig att ni har hittat till vår fina förening.  

Vem är Malmö Folkdansares nya ordförande? 

Jag heter Camilla Lindvall och har varit medlem i Folkdansens Vänner, Malmö numera Malmö 

Folkdansare sedan jag var sex år. Folkdans har alltid varit en del av mig och det tackar jag mina 

föräldrar för. Många av er känner mig sedan länge, men några är jag ny för. Jag har varit aktiv i 

föreningen på ett eller annat sätt (förutom något år när jag studerade i Ronneby) under alla dessa år. 

Det har varit som dansare, hjälpledare, styrelseledamot i olika omgångar, ansvarig för våra resor och 

besök, sektionsledare för BUS, dansledare för både ungdomar, vuxna och sedan 11 år tillbaka som 

ledare för vårt knattelag. Jag är gift och har två pojkar som tyvärr inte dansar längre, men vem vet de 

kanske kommer tillbaka någon gång i framtiden. Vill ni veta mer om mig så är det bara fråga mig när 

vi träffas på någon av föreningens alla aktiviteter.  

Jag ser fram emot min nya roll som ordförande och antar utmaningen med spänning och 

förhoppning. Har ni tips och idéer om hur vi kan utveckla föreningen framåt så prata gärna med mig 

eller någon av våra dansledare eller styrelseledamöter.  

Väl mött! 

Camilla 

 

 

 

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

Det var ett välbesökt årsmöte. Efter mötets alla dragningar konstaterar jag att vi är en förening med 

mycket aktiviteter i och med god ekonomi. Vi mår helt enkelt bra! Det är inte alla folkdansföreningar 

som kan  stoltsera med det.  

Det har varit många aktiviteter i föreningen under 2018 och det kommer hända mycket under detta 

år. Jag satt längst bak i lokalen och förundrades över hur mycket som är på gång. BUS kommer att 

förbereda sig inför Olpe resan, dräkt- och kulturgruppen planerar en medlemsresa, vi väntar många 

besökare från vår tyska vänförening till midsommar, det beslutade att vi skulle avsätta medel för att 

fräscha upp i köket och  våra sektioner och grupper har många bollar i luften. Ett av styrelsens 

utvecklingsområden är medlemsrekrytering. Ett viktigt och inte allt för lätt arbete även om vi ser att 

måndagsdansen har välkomnat en hel del nya dansare under året.  

Mötet avslutades med att Birgitta Jönsson avtackades för sin fina 

insats i Malmö Folkdansare och Camilla Lindvall tog över 

ordförandeklubban. Tack Birgitta för ditt engagemang och lycka till 

Camilla! 

Vid pennan, 

Eva-Lena 

Äggfest! 

Välkomna till årets äggfest på Skärtorsdagen den 18 april. 

Du tar som vanligt med dig mat och dryck men fika bjuder föreningen på. Vi startar kvällen med att 

äta och vår duktiga festgrupp har dukat upp till påskbordet och fixar även fikat lite senare, 

däremellan dansar vi.  

Alla är välkomna och anmäl dig på lista i 26:an eller maila Marianne 

(marianne.halling@folkdansringen.se) 

Sista anmälningsdag är torsdag 11 april 

 

Tack till Söderslätts folkdanslag 

 

Vi tackar Söderslätts folkdanslag som har skänkt ett 10-tal böcker, flera häften 

och en pärm med noter, dansbeskrivningar och dräktkunskap till Malmö 

Folkdansare. Flera av böckerna är helt nya och oanvända. Detta material kommer 

till användning både av våra nuvarande och framtida spelmän, dansare och 

dräktintresserade medlemmar. Det är extra trevligt att en av böckerna har Sigvard Johnssons 

namnteckning, Söderslätt folkdanslags grundare.  

Dans- och Musiksektionen & Dräkt och Kulturgruppen 
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Ungdomarna besöker Malmö Folk, 2 mars 

Trevligt sällskap, ljuvlig musik och härlig dans. En lördagkväll i mars 

besökte Ungdomslaget Malmö Folk i Folkets Park. VI fick lyssna på 

en fantastisk konsert av ungdomar som deltagit i Barn- och 

Ungdomsstämman under dagen. Och sedan blev det spel till dans 

hela kvällen. Tack för att ni följde med! Hoppas att vi blir ännu fler 

den 13 april.  

//Nathali Willman 

 

Välkomna till arbetsdag 15 april  kl. 13  – 17.30 

Som traditionen bjuder har vi en dag på våren för att fräscha 

upp lokalen. Vi har ett städbolag som sköter den vanliga 

städningen men hålla alla rör i taket fria från damm ingår inte i 

deras arbetsuppgifter så det får vi göra själv. Det finns lite 

mera sådana ”städuppdrag” som vi behöver hjälp med. Det 

finns lite som ska sorteras inne på kontoret mm. Utöver detta finns det massor med större och 

mindre uppgifter så det finns något som passar alla. Vi bjuder på fika under eftermiddagen och 

avslutar med lite enkel kvällsmat så vi kan stanna kvar och dansa med måndagsgruppen. 

Vi ser dagen som ytterligare möjlighet att träffa våra kamrater i föreningen och ha kul en 

eftermiddag.  

Det finns en lista på anslagstavlan i 26:an där ni kan anmäla er eller så kontaktar ni mig.  

För Lokalsektionen 

Karin 

0725 47 78 81   

 

Sommar och sol – uppvisning i folkdräktsbyxa och kjol! 
 
Ni är säkert många som undrar om vi kommer synas i uppvisningar under våren och sommaren och 
det kommer vi. Dock är inte mycket mer än datum på plats och vi har därför uppdaterat kalendern 
både här i tidningen och på hemsidan med alla dessa datum.        
Det sitter redan anmälningslistor i 26:an men det går bra att anmäla sig            
till dans@folkdans.nu också.  Så håll koll på hemsidan, vår officiella facebook sida och i 26:an så 
kommer tiderna  där så småningom. 
            
 Med önskan om en fortsatt ”dansig” termin för er alla. 
                             
// Madeleine Nydahl 
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Vad händer för BUS under våren och sommaren? 

Nu är halva terminen gången och vi har fullt upp med att träna 

inför kommande uppvisningar. Men det är inte bara uppvisningar 

som vi har framför oss under våren. Det är även bl.a. utlandsbesök, 

tittekvällar och utlandsresor. Det är väldigt mycket spännande som 

händer. 

23- 24/3  Olpeträning för ungdomarna. 

31/3  Barn- & ungdomsträff i Helsingborg. Mer information kommer. 

1/4  Tittekväll hos knattelaget. 

8/4  Tittekväll hos barnlaget. 

15/4  Påsklov för knattarna och barnen. 

18/4  Bowling för ungdomarna. Mer information kommer. 

25/4  Tittekväll hos ungdomslaget. 

29/4  Uppvisning, Dansens dag på Jägersro Center. Mer information kommer. 

1/5  Uppvisning, Vårfest på Katrinetorp. Mer information kommer. 

3-5/5  Knattarna och barnen får besök av Haga Ungdomsförening, Finland. 

18-19/5  Olpeträning för ungdomarna. 

27/5  Terminsavslutning knattarna och barnen. 

30/5  Terminsavslutning för ungdomarna. 

6/6  Uppvisning, Nationaldagen. Mer information kommer. 

20- 22/6  Föreningen får besök av Klingende Windrose, Tyskland. Mer information finns på 

annat ställe i Snurrebocken. 

21/6  Uppvisning, Midsommar i Folkets Park, Malmö. Mer information kommer.  

7/7  Uppvisning för ungdomarna, Bröddarps Mölla. Mer information kommer. 

31/8  Uppvisning, Skånedan i Eslöv. Mer information kommer. 

Som ni ser är det mycket roligt som händer. Vi fortsätter att ha aktiva knattar, barn och ungdomar, 

vilket vi tycker är fantastiskt roligt. VI hoppas bara på lite mer utökning i våra grupper. Hjälp oss 

gärna med detta. Prata om oss med vänner och bekanta, eller varför inte ta med en kompis till 

träningen. Alla är hjärtligt välkomna! 

Vi ses under vårens träningar och uppvisningar! 

//Nathali Willman 



 

Årets midsommargäster blir ”Klingende Windrose” från Tyskland 

Det gjorde mig glad att jag fick förmånen att presentera min egen grupp där jag är medlem sedan 

1985.  De banden som finns från Malmö till Klingende Windrose har en mycket längre historia. Det 

började med att Barbara Schoch som grundade gruppen 1966 sökte upp Hans Burger  i Düsseldorf 

som med sin grupp Düsseldorfer Grashüpper hade kontakt med  Folkdansens Vänner, Malmö sedan 

1959. Första sverigebesöket av Klingende Windrose blev 1967. 1976 besökte för första gången FV 

den Internationationella Veckan i Olpe, härefter blev det regelbundna kontakter och i slutet blev 

detta en viktig del i EFCO (European Folk Culture Organisation). 

Klingende Windrose består idag av över 50 medlemmar från hela Nordrheinwestfalen som träffas 

ungefär en gång i månaden för gemensamma träningar. Utöver folkdans (tysk och europeisk) sjunger 

man och vid uppvisningar framförs framförallt tyska folkvisor. De har även en egen musikgrupp. 

Tyngdpunkten i gruppens dans- och sångprogram har sitt ursprung i gamla tyska bosättningsområden 

i Polen, Ryssland, Rumänien och Tjeckien. En del av dräkterna kommer också därifrån.  

Utöver uppvisningar och utlandsresor så är Internationella Veckan gruppens viktigaste projekt. Nu på 

hösten blir det 22a gången det samlas 7 grupper, denna gången från Irland, Danmark, Sverige, 

Ungern, Frankrike, Ryssland och Tyskland i ett stort vandrarhem i Olpe i Tyskland och tillbringar en 

vecka med workshop i dans, sång och folkmusik. Ledaren för gruppen är Andreas Schillings som är 

med sedan han tog sina första steg. 

// Volker 

 
Vi gratulerar!  
 
 
Moa Nimgård 15 år 9 april 
Ann-Magreth Norin 70 år  22 april 
Jesper Brunholm 45 år  1 maj 
Kerstin Rur 70 år     5 maj 
Evy Mårtensson 75 år 16 maj 
 
 



Besök av Taastrup Folkdansare 

Återigen var det dags för ett kärt återseende. Våra vänner från Taastrup kom för en gemensam 

danskväll. Vi var nästintill 50 dansare och musiker. Vi dansade nytt och gammalt, danskt och svenskt. 

En riktigt härlig kväll med god fika och härlig dans. Tack för att jag fick lära er lite nytt och tack för en 

mycket trevlig kväll! 

   

//Nathali Willman 

 

Funktionärsträff med Röda Korset. 
 
Söndagen den 10 februari var vi tio stycken tappra funktionärer som steg upp tidigt för att närvara 
vid en funktionärsträff. Vi anlände till 26:an kl. 9 för att gå en kurs i första hjälpen. 
Det var Röda Korset som skulle utbilda oss under ledning av Malachai.  
 
Vi började med “Livräddande första hjälpen”. De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande 
för om den skadade kommer att överleva samt hur allvarliga följderna av olyckan kommer att bli. 
Minnesregeln är L-ABC. Larma snarast, L- Livsfarligt Läge, A- Andning, B- Blödning, C- 
Cirkulationssvikt. Vi övade på, stabilt sidoläge, första hjälpen vid hjärtstopp, hjärt- lungräddning HLR. 
Instruktören visade hur en hjärtstartare fungerar. 
 
Vi övade tills klockan blev 12 då det var dags för att äta. Karin Persson hade fixat så att vi fick en 
mycket god lunch. Stort Tack för detta. 
 
Efter lunchen fortsatte vi med luftvägsstopp, första hjälpen vid större blödningar, psykologisk första 
hjälpen, brännskador, stukade fötter, lägga förband , med mera. 
Vi diskuterade hur man ska kunna förebygga olyckor och agera vid det samma.  
 
En väldigt trevlig, rolig men framför allt en lärorik dag, som slutade klockan 16. 
Ett stort Tack till Röda korset och Malachai som hjälpte oss med detta. 
 
Det är viktigt att vi som är funktionärer kan hjälpa till om något händer på våra träningar eller när vi 
dansar uppvisningar m.m. Förhoppningsvis är vi nu tio stycken nyutbildade i föreningen som kan 
hjälpa till. Men man får hoppas att inget ska hända. 
Som bevis för att vi gått kursen fick vi Första hjälpen-certifikat. 
 
Vid pennan 
Alf Davidsson 



Våra objudna gäster 

 

Tyvärr så gäckar råttor oss i lokalen. Vi har intensiv 

kontakt med både styrelsen i fastigheten och med 

Anticimex för att komma till botten med problemet. 

Anticimex och fastighetsägaren tar problemet på största 

allvar och arbetar intensivt med att lokalisera var råttorna 

tar sig in i fastigheten. De vet nu att det är via 

avloppssystemet men inte var de tar sig in.  

Upptäcker ni att en råtta fastnat i en fälla så försök ta loss 

den, använd plastpåsar på händerna så ni inte tar i råttan. 

Meddela gärna både om ni ser levande eller döda råttor 

till mig så vi har lite koll när vi har våra möten med Anticimex.  

Det vi tillsammans kan göra är att se till så att inga sopor lämnas kvar och att vi lägger ner locken på 

toaletterna.  

Lokalsektionen 

Karin 

Vemmenhögsdräkter i gåva 

 

Yvonne och Åke Lemvall har överlämnat två hembygdsdräkter (en barndräkt och en 

vuxendräkt) till Malmö Folkdansare. Deras dotter Marie har använt dräkterna som är 

sydda av Yvonnes mamma. Det känns så fint att Yvonne letade upp Malmö 

Folkdansare på nätet, för att som hon sa ”Dräkterna ska skänkas till en förening där 

de används till dans.” Vi är glada och tacksamma att Yvonne ansträngde sig och fann Malmö 

Folkdansare, så vi fick ta emot denna fina gåva. Och det blev ju en riktig fullträff, Marie dansade i SGV 

för många år sedan och nu är dräkterna tillbaka i den förening där Marie lärde sig dansa folkdans.   

Stort Tack/Dräkt- och Kulturgruppen   

 

Danskonsert på Palladium, Malmö 19 mars 2019. 

Musik som du aldrig tidigare har sett den och dans som du 
aldrig förr har hört den! 

På Teaterns dag lördag 16 mars var vi några som gick på öppen repetition av danskonserten Prelude - 

Skydiving from a dream på Palladium i Malmö. Repetitionen hölls en trappa upp i en sal som kallas 

Studion. 40 lyckliga personer släpptes in, men fler köade utanför. 

Koreografen Örjan Andersson berättade om sitt verk och presenterade de 3 professionella dansarna 

som ingår i danskompaniet Andersson Dance, för vilket han är konstnärlig ledare. Vi fick föreställa oss 

13 musiker som skulle spela och också gå omkring på scenen. 

Örjan berättade att han först skapar dansrörelserna helt fritt och därefter lägger till musiken. I detta 

fall valde han musik av J.S. Bach och Witold Lutoslawski.  



 

Under den öppna repetitionen var vi några ur publiken som fick ställa oss på linje och delta i Örjans 

dansverk. Detta kom han på då vi var där. Därför var det extra roligt att sedan se att han använde 

idén med linjen i den färdiga föreställningen. 

Den öppna repetitionen gav mersmak. Till den enda föreställningen i Malmö, på tisdagskvällen 19 

mars, var vi 5 personer från Malmö Folkdansare som bänkade oss i publiken i Palladiums stora, 

vackra sal. De fem glada som gick på Sverigepremiären var Marie, Anna & Ronny och Sassa & Lars. 

Nu var det, förutom de tre dansarna även tretton stråkmusiker som fyllde salen med sina toner och 

sin energi. 

Musikerna hade inte pappersnoter, utan varsin I-pad på notstället och en platta på golvet så att de 

kunde bläddra i noterna med foten. 

Dansarna, en ung kvinna och två män, var mycket skickliga. Den kvinnliga dansaren hade 

guldskimrande kläder som blänkte i strålkastarljuset då hon smidigt rörde sig över scenen i alla 

tänkbara och otänkbara positioner. 

Även musikerna hade fått små dansroller. Det var trevligt att se. Men finast var det då dansarna 

dansade tillsammans i par, eller som trio, tätt sammanflätade omgivna av levande toner från 

musikernas stråkar. 

Efter föreställningen på Palladium drar danskompaniet Andersson Dance och Scottish Ensemble 

vidare ut på turné. 

Men Örjan Anderssons koreografi kan vi få se i Malmö till hösten. Då skapar han verket Mozarts 

Requiem för Skånes Dansteater, Malmö Operaorkester och Malmö Operakör. 

Väl mött då! 

Bästa hälsningar 

Marie Åström 

 

 

 



Kurs: Fläta strumpeband och gör fin avslutning på 
förklädesbanden 

Den 25 maj kl. 10.00 – 13.00, i mötesrummet på 26an kan du få hjälp att fläta 

strumpeband och/eller sy vacker avslutning på förklädesbanden. 

Föranmälan senast 9 maj till drakt@folkdans.nu eller på lista i 26an. Ange 

mailadress i din anmälan, mer information kommer före kursstart.  

Vi är vana att se männens färgglada strumpeband, men självklart passar de vackra strumpebanden 

lika bra till kvinnor. Flätade strumpeband av ullgarn är lite elastiska så de håller strumporna perfekt 

på plats. En vacker arbetad avslutning på förklädsbandet förhöjer. Nu har du möjlighet att få hjälp 

med att sy och tränsa på ditt gamla eller nya förkläde. 

Välkommen med din anmälan 

/Dräkt- och Kulturgruppen 

 

Wir brauchen Hilfe! 

Som ni alla vet så får vi besök till midsommar från Tyskland – från vår vänförening Klingende 

Windrose. De kommer på torsdags kvällen och åker hem efter vårt samkväm under lördagen. Vi tror 

att det blir ett 35-tal gäster och då krävs det att vi organiserar detta på bästa sätt. På anslagstavlan i 

26:an finns en lista där vi efterlyser hjälp, stort som smått. Det handlar om man kan vara värd, vill 

baka, hjälpa till vid ankomst eller vid våra samkväm.  Om du är intresserad att hjälpa till men 

samtidigt ska dansa så skriv upp dig så ser vi till att det inte krockar. Lita på oss! 

Det blir en intensiv midsommarhelg med dans på några 

äldreboenden, Folkets Park, Skrylle och Ängavallen. 

Till den första maj har vi blivit lovade att få veta vem som kommer 

och det också då vi tar oss an och sätter ihop med vem som gör 

vad, när och hur. OK kanske inte hur… Sedan presenteras ett 

program över dagarna. Vi behöver din anmälan till dess! 

Arbetsgruppen för Midsommarfirandet består av Natalie, Karin, 

Volker, Madeleine och Eva-Lena. 

 

Malmö Folkdansare har fått en fin dräktgåva av Britt-Marie Nilsson 

Malmö folkdansare har tagit emot en Oxie linnesärk med piglock som Britt-Marie Nilsson sytt, 

broderat och monterat. Just denna särk är vi speciellt glada för, eftersom den passar en vuxen kvinna 

och vi tidigare saknat särk i denna storlek. Att särken dessutom är mycket välsydd med arbetade 

broderier, gör att vi uppskattar gåvan ännu mer. 

Gåvan innehöll också en herrdräkt, Oxie väst och tröja, två välsydda plagg i mycket gott skick.  



Vi är också glada att Britt-Marie informerade om plaggens ålder, vem 

som tillverkat plaggen och vem som burit dem. I den inventering som 

pågår om föreningens dräkter, märker vi plaggen och dokumenterar alla 

fakta som lämnas.  

STORT TACK Britt-Marie för att du skänkte dessa fina dräkter till Malmö 

Folkdansare. 

/Dräkt- och Kulturgruppen  

 

     

Olpe 2019 – here we come!  

I helgen som gick var det den allra första träningshelgen inför Olpe, Tyskland. Dit ungdomslaget och 

några vuxna åker i oktober. Det är ett riktigt härligt gäng som åker tillsammans. I helgen har vi hunnit 

med att träna uppvisningsprogram, diskutera show och gamla minnen, titta på film och fundera över 

”kommer jag verkligen kunna sova i bussen på vägen ner?”.  Och skrattat väldigt, väldigt mycket. 

Tack för att jag får vara en del av detta äventyr! 

//Nathali Willman 

 

Vill ni ta del av vårt äventyr kan ni följa oss på 

sociala medier under #OLPE19 

 

 

 

 



Unga ogifta kvinnors huvudbonad 

Under Anna Månsson föreläsning om huvudbonader den 17 januari så nämnde vi att jag, Madeleine, 

sett en bild i senaste Hembygden på en ung söt dräktklädd dansande flicka som knutit den rutiga 

huvudduken på ett alternativt sätt - ungdomligt, fräscht och lite nymodigt. Frågan jag ställde till 

Anna, som representant för Dräkt och Kulturgruppen, var om man kunde anse det ok även för våra 

ungdomar (ogifta kvinnor) med denna alternativa huvudbonad till våra skånska dräkter?Anna tog 

med sig det till Gillet Skånska dräkter i samband med ett dräktcafé i Lund under januari för att höra 

vad de hade att säga. Man insåg att det var bra att frågan kom upp och diskuterades och Anna tyckte 

det var intressant att ta del av gruppens åsikter för och mot. I gruppen fanns en stor positiv majoritet 

och citat som ”dräkterna lever så länge som de förändras” användes.  

 

 

Jämför gärna med vår kungafamilj som på olika sätt representerar Sverige och då gärna i folkdräkt 

även om huvudbonad inte alltid finns på plats eller används på ett annorlunda sätt än brukligt. Ta till 

exempel vår söta prinsessa Sofia som var klädd i dräkt från sin hembygd när lillprinsen döptes och då 

inte bar den konventionella frisyren under huvudbonaden för gift kvinna utan lät sitt långa vackra hår 

synas under bindmössan. Visst är det väl bättre att de fortsätter visa upp våra fantastiska dräkter 

istället för inte alls? 

Så Annas och min slutsats av det hela blir: 

Dräkt och dans ska stå för glädje och engagemang. Alla ska känna sig välkomna och förändring är 

inget nytt, den leder till utveckling så som den alltid gjort genom alla tider. Om våra ungdomar (ogifta 

kvinnor) önskar och känner sig bekväma med ett nytt sätt att knyta den rutiga kulörta bomullskluten, 

så tycker vi självklart att de ska göra det. Vi vill att våra medlemmar ska känna sig bekväma och trivas 

med att klä sig i dräkt.  

Ett stort tack till Anna Månsson för det engagemang och hjälp hon bistått med i frågan, 

Madeleine Nydahl 

 



Sångafton  

Fredagen den 25 mars var vi cirka 35 sångsugna dansare som slöt upp i 26:an för att ha roligt och 

sjunga tillsammans.  

Den här kvällen som var första sångaftonen med både Malmö Folkdansare och Hembygdsgillet 

tillsammans blev mycket trevlig. Det blir alltid många kramar och kära återseende emellan oss 

dansare när våra olika föreningar träffas. 

Vi började med att stärka oss med våra medhavda matsäckar av olika slag. Det var allt från buffé med 

olika godsaker till räkmackor, paj och annat gott tillsammans med öl, vin och vatten.  

Halvvägs in i måltiden tog Lennart fram dragspelet och tyckte det var dags att vi sjöng in våren. Det 

gjorde vi ordentligt, två gånger, och det kändes riktigt bra.  

Därefter fortsatte vi att under gemytlig stämning avsluta maten för att sedan kunna ta ton igen.  

Efter ytterligare ett par härliga sånger tyckte Torsten det var dags för en Gotländsk visa. Han hade 

inget ackompanjemang idag av sin nyckelharpa pga regn och blåst. Men vadå, det gick alldeles 

utmärkt att framföra den i alla fall.  Det var en mycket vacker sång, men att förstå något av texten 

var en helt annan sak.  

Vi fortsatte att sjunga och önskade låtar hela tiden. Alla var på alerten så till 

den grad att en kö med flera låtar uppstod. Många av sångerna kände vi igen 

som tex Luffarvisan, och kunde klämma i ordentligt så att stämningen gick i 

taket.  

När rösten började tryta och vi blev kaffesugna fick det bli paus för fika,  men knappast någon vila för 

rösten.  

Vi återgick till våra trevliga sånghäften och fortsatte med många fler sånger av  

Povel Ramel, Evert Taube, Fröding och Bellman.  

Vi applåderade oss själva och tyckte vi varit väldigt duktiga att sjunga och att 

kvällen hade varit mycket lyckad.  

Tack alla ni som ordnade detta från oss alla som sjöng med lust och glädje.  

Hoppas vi tillsammans kan göra om detta till nästa år.  

/Agneta  

 

 

 

 

 

 

 



Kalendarium 2019 

April 

01 Tittekväll hos Knattelaget kl. 18.00 

08 Tittekväll hos Barnlaget kl. 18.00 

15 Arbetsdag i 26:an kl. 13.00-17.30 

18 Torsdagsträning med äggfest och besök i 26:an.  

Ta med egen äggig mat – det bjuds på fika så anmälan i 26:an eller till dans@folkdans.nu  

24 Styrelsemöte  

25 Tittekväll hos Ungdomslaget kl. 18.00 

29 Uppvisning Dansens dag på Jägersro C (tid kommer) 

 

Maj 

01 Uppvisning vid vårfest på Katrinetorp kl. 12.45-13.15 & 14.30-15.00 

03-05 Vårläger för BUS med besök från Haga Ungdomsförening, Finland 

11 Utfärd “Industrihistorisk resa i Göinge” – FULLBOKAD 

17 Presstopp Snurrebocken  

22 Styrelsemöte  

25 Kurs om strumpebandsflätning och att avsluta förklädsband i 26:an, anmälan i 26:an eller till 

drakt@folkdans.nu  

27 Terminsavslutning Knattelaget, Barnlaget och Måndagsgruppen 

30 Terminsavslutning Ungdomslaget 

 

Juni 

04 Terminsavslutning Herrskapsdansarna 

06 Uppvisning Nationaldagen på Stortorget (tid kommer)  

13 Terminsavslutning Vuxenlaget 

20-22 Besök från Klingende Windrose, Tyskland 

20 Midsommarfirande på Hylliepark Äldreboende  

21 Midsommarfirande i Folkets Park, Malmö och Skrylle 

22 Midsommarfirande på Hylliepark Äldreboende och Ängavallen 

 

Juli 

07 Uppvisning Bröddarps Mölla (tid kommer) 

16-22 Europeaden i Frankenberg, Tyskland 

 

Augusti 

28 Styrelsemöte 

30 Presstopp Snurrebocken  

31 Skånedagen i Eslöv 

Oktober 

02 Styrelsemöte 

07 Arbetsdag i 26:an  

12-19 Olperesa för BUS:arna 

30 Halvårsmöte 

November 

13 Styrelsemöte 

15 Presstopp Snurrebocken  

 

December 

01 Julfest i 26:an 

07-08 Julgranshuggning 



 

Nästa presstopp för Snurrebocken är den 17 maj.  
Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till 

snurrebocken@folkdans.nu  

Tidningen kommer ut 1-2 veckor efter presstopp. 

 

 

Har du bytt adress? Skaffat mail? Ändrat 

telefonnummer? 

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

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

