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Ordförande har ordet 

Jag vill börja med att tacka för ett trevligt årsmöte. Det är härligt att få träffa er alla och höra era 

synpunkter och funderingar på vår verksamhet. Ett extra tack till festgruppen som ordnade med en 

mycket god fika till oss. Vi tackade av Gull-Britt Davidsson, Alf Davidsson, Sten Jönsson och Ebba 

Nydahl som valt att lämna sina respektive uppdrag som funktionärer, men glädjande stannar de kvar 

som medlemmar i föreningen. Stort tack för det engagemang ni lagt ner och jag vet att ni kommer att 

fortsätta att engagera er i föreningen även i fortsättningen, även om det blir på ett annat sätt.  

Efter årsmötet gick jag hem med en fantastisk känsla av glädje och framåtblickande. Vår förening 

bubblar av aktiviteter på alla håll. Det är planerade resor för barn, ungdomar och vuxna, uppvisningar 

för alla våra grupper, dräkthjälpstimmar och dräktkurser, städdagar och framförallt alla våra 

träningar. Så mycket roligt att se framemot.  

Vi har därefter drabbats av en pandemi i världen som vi inte kan bortse ifrån. Det har gjort att vi har 

tagit beslutet att ställa in träningarna för våra vuxengrupper fram till påsk i första ledet. Vi följer 

utvecklingen löpande och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi har än så länge valt att fortsätta 

med träning för våra barn och ungdomsgrupper och hoppas att vi kan fortsätta med det. Jag ber er 

alla hålla utkik på vår Facebooksida för medlemmar och i era e-postboxar där vi kommer att lägga ut 

information om det blir ändringar gällande våra träningar.  

Mycket är osäkert i dagsläget, men vi försöker blicka framåt och hoppas på att våra olika aktiviteter 

med besök, uppvisningar och resor under sommaren kommer att bli av. Har du några frågor eller 

funderingar så hör av dig till mig eller någon av våra ledare. Vi finns här för att svara så gott vi kan.  

Jag önskar er alla god hälsa och var rädda om er.  

 Kram Camilla 

 

Styrelsemötesprotokoll 

På årsmötet kom frågan upp angående om styrelsemötesprotokollen kan publiceras på 

medlemssidan på vår hemsida. Styrelsen har diskuterat frågan och beslutat att i dagsläget 

inte göra det. Protokollen finns tillgängliga i en pärm på kontoret i 26:an. Vill du som medlem 

ta del av ett protokoll så hör av dig till mig eller någon annan i styrelsen så kan vi ta fram det 

eller skicka över en kopia till dig. /Camilla  

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

 



Vad händer nu???  

Denna fråga är det nog många av oss som ställer sig och ingen som kan ge 

svar på. Vi anpassar oss efter de regler och riktlinjer som sätts upp för hela 

samhället både i arbetet och på fritiden. 

Samtidigt måste vi ha något att se fram emot och vi ledare vill inte gärna 

ställa in något förrän det verkligen behövs. Därför håller vi i Dans- och 

Musiksektionen kvar vid våra planer för i år även om det redan inneburit 

några förändringar: 

● All vuxenträning är inställd till om med påsk. 
● Äggfesten på skärtorsdag fick blåsas av. 
● Dansens dag- firandet den 29 april med uppvisning på Jägersro Center är inställd. 

 

Jag har däremot under senaste veckan mottagit e-post som visar att både Malmö stad och 

Folkdansringens 100-års jubileumsgrupp fortfarande arbetar med planeringen av sina aktiviteter. 

Så de aktiviteter vi har planerat som ligger framför oss är: 

6 juni Uppvisning på Stortorget på Sveriges Nationaldag 

19 juni Midsommarfirande i Skrylle (ca kl. 13.30-16.00) 

20 juni  Midsommarfirande på Hyllie Park och Ängavallen (ca kl. 14.00-16.00) 

30 juli – 2 augusti       Jubileumsresa till Stockholm 

5-9 augusti Europead i Klaipeda, Litauen 

14-21 augusti Uppvisning och/eller prova-på verksamhet Malmö Festivalen 

23 augusti Skånedan i Eslöv med uppvisning och dans (kl. 13.00-18.00) 

I övrigt arbetar vi i sektionen med att titta ännu längre fram. Vi jobbar med att ta fram en fem-

årsplan för resor och besök, arbetar med hur vi i sektionen kan utvecklas för att möta upp till era 

önskemål och behov samt tittar över hur vi arbetar inom sektionen. Allt för att se hur vi kan hjälpa 

föreningen att växa, driva oss framåt och hitta nya möjligheter att umgås, resa och fungera ihop med 

er medlemmar.  

Vi vill gärna involvera er medlemmar i detta arbetet och kommer hitta något sätt att höra vad ni 

tycker. Skulle du redan ha någon idé, förslag, kommentar eller fråga så hör av dig till mig. 

En sak som vi i alla fall fått testa på i dessa tider är att för första gången köra ett digitalt möte och det 

gick rätt så bra tills min dator tappade internet och kraschade, men skam den som ger sig. Sektionen 

gör ett nytt försök om en månad då vårt arbete fortsätter. 

Jag hoppas att ni, precis som jag och alla i sektionen, tar en dag i taget och hoppas på att vi snart kan 

vara tillbaka i det ”normala”. Till dess håll koll i våra sociala medier och på vår hemsida med vad som 

händer kring våra aktiviteter. 

En digital kram till er alla, 

 

Madeleine Nydahl 

Dans- och Musiksektionen 



 

Vi gratulerar!  
Karin Persson70 år den 1 april 
Ann-Katrin Norin 40 år den 2 april  
Iris Magnusson 5 år den 17 april 
Monica Willman 60 år den 21 april 
Jonas Nilsson 50 år den 23 april 
Oskar Lindvall 15 år den 29 april                                                                        

Kristin Löfgren 60 år den 30 april                                                                 

Madeleine Nydahl 50 år den 4 maj 

       
 
 

Det blir inget besök till Midsommar! 
 
MacLennan Scottish Group har under rådande omständigheter 
valt att lämna återbud till vårt midsommarfirande i år. Det 
kommer med stor sannolikhet finnas restriktioner för resande 
under en lång tid.  Men Simon hälsar till oss alla och skriver: 
”We hope it will not be too much longer before we see you all 
again.” En enkel översättning är att de 
hoppas att det inte dröjer allt för länge 
tills vi ses igen. 
 
Eva-Lena och Marianne 

 
Gåvor 

Vi har fått två fina förkläden 

Stort tack Anna Herrstedt för att vi fått ta emot din farmors förkläden som gåva. 

Farmodern som var född omkring 1860, bodde nära Genarp och använde alltid 

förkläde. Det ena förklädet är ett mycket fint handvävt bomullsförkläde, mönstervävt med mörkblå 

bottenfärg. Det andra förklädet är sytt av moll, ett skirt vitt tyg som man sällan stöter på idag. Detta 

förkläde är speciellt intressant eftersom det är föreningens enda klädesplagg som är sytt av moll.    

Dräkt- och Kulturgruppen tackar  

 

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. 
 

 

about:blank


       

Fjärde årsmötet 

Lördagen den 7 mars var vi ca 34 medlemmar som samlades i lokalen för föreningens fjärde årsmöte. 

Efter att Camilla Lindvall öppnat mötet och genomfört de första punkterna på dagordningen 

lämnades ordförandeklubban över till Birgitta Jönsson som med sekreteraren Monica Nimgård förde 

oss genom mötet med bravur. 

Vi fick både höra om hur mycket som har hänt under året som gått, genom verksamhetsberättelsen, 

och även hur mycket som är planerat för detta året. Förutom våra träningar så har vi varit ute och 

rest till bland annat Europead och Olpe-vecka, gjort många intressanta utflykter med Dräkt- och 

Kulturgruppen, men också haft mycket trevliga besök i barngruppen och kring midsommar.  

2020 ser ut att bli lika intressant med både midsommarbesök av Maclennan Scottish Group, Barnlek i 

Mölnlycke, Jubileum i Stockholm och Europead i Klaipeda förutom alla uppvisningar och utflykter 

som är inplanerade under året. 

Jag vet att efter mötet har en del aktiviteter och resor ställts in, men jag försöker vara försiktigt 

positiv och hoppas på att vi kommer att kunna genomföra några av de aktiviteter som planerats in. 

Under ett par punkter blev det lite diskussioner och styrelsen fick ett par punkter med sig tillbaka att 

diskutera vidare, där resultatet av några av dem redan redovisas i detta nummer. Det är kul att se att 

vi har medlemmar som är så intresserade och som kommer med bra förslag och frågor oavsett när vi 

träffas. Fortsätt gärna med detta för det är så vi utvecklas som förening. 

Efter ett par timmars möte med avbrott för en smörgåsfika, som festgruppen så fint ordnade, så 

avslutade Camilla med att tacka avgående funktionärer 

innan mötet avslutades. 

Det är roligt att få vara del av en så aktiv och ekonomiskt 

stabil förening som för vår svenska folkkultur med både 

gamla och nya traditioner vidare. 

Vid pennan, 

Madeleine Nydahl  

 
Det var påsk…. 
 
Barnen hade målat en massa ägg och lagt i en korg. Tuppen råkade 
komma förbi och såg alla färgglada äggen, varpå han rusade iväg från 
bondgården och iväg till djurparken där han spöade upp påfågeln. 

 



 
BUS informerar 

Våren är här och det blir allt varmare och ljusare ute trots de svårigheter vi befinner oss i nu. Våra 

barn och ungdomar fortsätter med sina träningar som vanligt och hoppas på att vi kan göra så resten 

av terminen. Viktigt för oss är att du är frisk och pigg. Att du också meddelar oss i god tid innan om 

du inte har möjlighet att vara med på träningen. 

 Nedan kommer en kort uppdatering av vad som händer för oss under våren. Inför varje enskild 

aktivitet kommer vi ledare att diskutera om det är så att de blir av eller inställda. Och så fort vi vet 

mer meddelar vi er. 

 13/4 Påsklov för BUS-grupperna 

19/4 BU-träff med Skånedistriktet inställd 

20/4 Ev. tittekväll hos Knattelaget 

27/4 Ev. tittekväll hos Barn-, Mellan- och Ungdomslaget 

29/4 Dansens dag – inställd uppvisning 

1-3/5 Resa till Finland inställd 

25/5 Terminsavslutning för BUS-grupperna 

1/6 extra träning för BUS-grupperna inför sommarens uppvisningar 

6/6 Sveriges nationaldag – uppvisning 

19/6 Midsommarafton – uppvisning i Skrylle 

15-19/7 Barnlek i Mölnlycke 

23/8 Skånedan i Eslöv – uppvisning 

 Njut av solen! 

 //Nathali 

   

Danmarksresa 27/2 - 1/3 2020 

Största delen av ungdomslaget var under några dagar på ett nystartat läger i Danmark. Det var ett 

Olpeinspirerat läger, fast riktat till ungdomar mellan 13 och 25 år. Under helgen var det mycket dans 

samt återseende av några gamla vänner från den tyska gruppen Klingende Windrose och den danska 



gruppen the Sprouts. Vi fick även träffa nya vänner både från Danmark, Göteborg och Island.   

Torsdag: Hälften av oss som skulle med till Danmark åkte redan på torsdags eftermiddag. Vi möttes 

på Hyllie station där vi smidigt tog tåg till Danmark och tog oss vidare till Kulturhuset i Taastrup där vi 

var under torsdagskvällen. Tyskarna kom också under torsdagskvällen vilket var ett roligt och trevligt 

återseende. Till middag fick vi hemlagad lasagne som de lagat åt oss. Vi fyllde sedan kvällen med 

dans och skratt. Efter några timmars dans fick vi våra värdfamiljer som vi skulle sova hos under första 

natten. Vi splittrades och åkte hem till värdfamiljerna och gjorde oss redo för morgondagen som 

skulle bli en fullspäckad dag.  

 

Fredag: Vi vaknade hos våra värdfamiljer där vi åt frukost och fixade oss. Vi tog på våra dräkter och 

fixade oss för att sedan åka till skolan där vi skulle ha uppvisning för danska ungdomar. Först hade vi 

och tyskarna vars en uppvisning sen fick vi även lära ut vars en dans till de danska ungdomarna. När 

vi var klara bytte vi om och gjorde oss redo för en eftermiddag i Köpenhamn. Innan vi åkte in till 

Köpenhamn fick vi lunch på skolan, baguette. Vi började med sightseeing tillsammans med tyskarna 

och kollade på lilla sjöjungfrun, operahuset och kungahuset. Vi hade sedan lite egentid då vi gick en 

bit längs ströget och passade på att fika innan vi skulle mötas upp igen för att åka till skolan, där vi 

skulle sova och vara på under helgen. När vi kom fram till skolan hade även den andra delen av 

ungdomslaget kommit. Vi packade upp och fixade lite i vårt klassrum innan vi hade middag och 

danskväll.  

       

Lördag: Vi började morgonen med att snabbt öva igenom vårt uppvisningsprogram  innan frukosten. 

Efter frukosten hade vi en kort sångstund och sedan en workshop. Där var två danska workshops 

man fick välja mellan, nörd som var mer avancerad och inriktad på teknik eller fun som var roliga 

danser och bara att hänga med och lära sig fler danser. Efter workshopen hade vi uppvisning för de 

andra ungdomarna som var på lägret (ni hittar uppvisningen både på Malmö Folkdansare instagram 

och facebook sida). Tyskarna, the Sprouts, dansarna från Göteborg samt Embla hade även uppvisning 

som vi fick kolla på och bli inspirerade av. Efter alla uppvisningar var det workshop igen. Vi blev 

indelade efter ålder i fyra olika grupper. Där var två svenska workshops, en som Nathali från Malmö 

Folkdansare höll i och en som Göteborg höll i. Den tyska gruppen höll i en och slutligen höll Will i en 

där vi fick lära oss danska danser. Under dagen var man på alla de olika workshopen med paus för 

mat och fika.  Efter alla workshops fick vi kvällsmiddag innan en lång kväll fylld med dans. Under 

kvällen dansade vi danserna vi lärt oss under dagen, andra roliga danser vi kunde och lärde oss ännu 

fler roliga danser. Det blev en lång men glädjefylld kväll. 

 



Söndag: Vi åt frukost innan det var dags för helgens sista workshop. Vi 

fick återigen välja om vi ville gå på nörd eller fun som danskarna höll i. 

Många var trötta efter lördagskvällen och inte lika mycket energi som 

under lördagen. Efter det packade vi ihop våra saker och städade av 

klassrummet. Det avslutades med en kort avslutnigsdans tillsammans. 

Vi åt lunch på skolan innan vi kramade hejdå till alla våra vänner innan 

det var dags för hemresa. Det gick väldigt smidigt även när vi skulle ta 

oss hem. Vi kom hem trötta och mörbultade efter all dans men mycket 

glada och nöjda över helgen. 

Ulrika, Anna, Klara, Tilde, Moa, Oskar, Albin, Moa 

Vem där?  

Under ett par nummer framöver kommer vi att bekanta oss lite extra med några av er medlemmar. 

Malmö Folkdansare är en ung förening men det finns många som tidigare har varit  aktiva i 

Folkdansens Vänner och Sällskapet Gammeldansens Vänner och där har de varit dansen trogen på 

många sätt. Först ut är härliga Jonny Persson! 

Vem är du? 

Jag heter Jonny Persson och fyllt 75 år i år.  Jag är född, uppvuxen och boende i 
Malmö. Jag är gift med Karin sedan 1970 och tillsammans har vi 3 barn och 8 
barnbarn. 

När började du dansa och vad ledde dig till dansen? 

Jag började i Folkdansens Vänners barnlag omkring 1954. Det var en lekkamrat 

som lockade med mig och ytterligare 2 kamrater till Klaragatan 7. Då leddes 
dansen av tant Lisa (Skoglund). På piano hade vi tant Hjördis. 

Vad tycker du är roligast med dansen och föreningen? 

Det roligaste med dansen är rörelseglädje till musik. Det är en tillfredsställelse, att trots stigande 
ålder, komma ihåg steg och danser men även att kunna ta till sig nytt. Det finns många bra saker med 
föreningen. Gemenskap - inventerar jag mina bekanta så har de flesta, eller har haft, någon 
anknytning till föreningen. Det finns en god gemenskap mellan generationer. En annan sak jag gillar 
är den tolerans som finns. Alla är kanske inte någon Fred Astaire direkt men accepteras ändå.                                                       
Kontakter – jag tror jag har rest och dansat i minst 20 olika länder och besökt privata hem i de flesta 
av dessa.   

Är det någon dans som du inte gillar, och gillar, och varför? 

Jag känner mig lite obekväm när det ställs krav på improvisation. Exempelvis Slängpolska har jag svårt 
för. ”Vingummidansen”, en dans som Vill Petersen i Taastrup försökte lära ut vid en av hans kurser. 
Jag har aldrig känt mig så borta. Jag hade ingen som helst kontroll, såg inget mönster. Det mest 
frustrerande var att de flesta runt omkring mig inte hade några problem. Vill har dock lovat att jag 
skall få fler chanser! Jag gillar blandning av danser, ”gröna boken”, nykomponerat, sällskapsdanser, 
bytesdanser m.m. Jag gillar speciellt danser med logisk uppbyggnad. Exempel som nu är aktuella på 
repertoaren såsom ”Väderlekaren” och ”Kadrilj  från Södervidinge”. Som sällskapsdans och 
introduktionsdans tycker jag att ”E18” är oslagbar. 



Har du något uppdrag i föreningen? 

För närvarande är jag medlem i Lokalsektionen.  

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

Om vi lyckas behålla alla de som under stor entusiasm börjat dansa, men tröttnat efter ett tag, hade 
vi varit en mycket större förening. Om vi på något sätt även kunde attrahera ungdomar, som kommit 
upp i övre tonåren, att fortsätta i föreningen, hade också föreningen varit mycket större. Hade vi 
varit en större förening så skulle det vara lättare att bredda vår verksamhet med exempelvis sång, 
silversmide, slöjd m.m. 

Sist… två saker som vi inte vet om dig? 

Jag har uppvisningsdansat inför 21.990 personer. Det var på Malmö Stadion den 15 juni 1958, i 
samband med fotbolls-VM. Det var match mellan Nordirland och Västtyskland, (2-2). Strax före 
avspark gjorde vi en uppvisning på planen. Tyvärr fick vi inte stanna kvar och se matchen. Jag har 
ännu inte kommit över det. Ingen har hittills slagit mig i att ”stå planka”. För säkerhets skull har jag 
tävlat väldigt sparsamt. 

Tack Johnny för du ville ställa upp på denna intervju. Nu tar vi sikte på andra medlemmar. Skulle du 
vilja ställa upp så meddela mediagruppen. 

Eva-Lena 

 

Vi har fått en kvinnodräkt med många delar 

Stort tack till Jörgen Nilsson som skänkt dräktdelar som har tillhört hans mamma Kerstin Nilsson, 

tidigare medlem i SGV. Gåvan är omfattande, en grön livkjol, en grön kvinnotröja, ett handvävt 

ylleförkläde i munkabälte, en handvävd rutig huvudduk i bomull, en sjal, två skjortor och tre par 

strumpeband. Alla delarna är i mycket gott skick och kommer säkert att användas vid dans framöver.  

 

Dräkt- och Kulturgruppen tackar  

 

Tack       

Henrik Hoff har överlämnat två par gula knäbyxor med fina benknappar 

och två skjortor som passar lite äldre tonårspojkar. Henrik och hans bror 

Peter har använt dräkterna som är sydda av deras mamma Lizelott 

Löwendahl fd. Nyrén, när de dansade i FV. Det är extra trevligt att 

tillsammans med gåvor få information om vilka som burit dräkterna, när de 

användes och vem som sytt dem. Tack Henrik för att du tänkte på Malmö 

Folkdansare, när du insåg att du och din familj inte ville behålla dräkterna.   

/Dräkt- och Kulturgruppen 

 

Alla bidrag välkomnas! 
Här kommer bara en liten blänkare om att mediagruppen välkomnar fler 

bidrag till Snurrebocken – stora som små! Det är tillsammans vi skapar 

en medlemstidning som väcker intresse om av vad som händer i vår fina 

förening. 



Föreningens funktionärer 2020 

Nedan är en sammanställning över föreningens funktionärer under 2020. Har du som 

medlem någon fråga så kontakta någon av oss så hjälper vi dig gärna. 

Styrelsen   

Ordförande Camilla Lindvall ordforande@folkdans.nu  
Vice Ordförande Madeleine Nydahl   
Kassör Agneta Hansinger   
Vice kassör och 
medlemsansvarig 

Elisabeth Gerderoth medlem@folkdans.nu   

Sekreterare Monica Nimgård   
Vice sekreterare Karin Persson   
Ledamot Nathali Willman   
Suppleant Anna Månsson   
Suppleant Ulrika Welin   

 

Barn och Ungdomssektionen 

Sektionsledare Nathali Willman bus@folkdans.nu  
Ledamot Katarina Persson   
Ledamot Ann-Katrin Norin   
Ledamot Alexandra 

Magnusson-Bajorics 
  

Ledamot Monica Nimgård   
Ledamot Camilla Lindvall   

 

Dans och Musiksektionen 

Sektionsledare Madeleine Nydahl dans@folkdans.nu  
Ledamot Marianne Halling   
Ledamot Lotta Andersson   
Ledamot Lena Holmdahl   
Ledamot Eva Edstrand   
Ledamot Maria Cedergren   
Ledamot Nathali Willman   

 

Lokalsektionen 

Sektionsledare Karin Persson lokal@folkdans.nu   
Ledamot Robert Persson   
Ledamot Jonny Persson   
Ledamot Jan-Åke Rasmusson   
Ledamot Lars Kayser   
Ledamot Royne Larsson   

mailto:ordforande@folkdans.nu
mailto:medlem@folkdans.nu
mailto:bus@folkdans.nu
mailto:dans@folkdans.nu
mailto:lokal@folkdans.nu


Mediagruppen 

Gruppledare Kerstin Rur media@folkdans.nu  
Ledamot Eva-Lena Jönsson   
Ledamot Volker Albrecht   
Ledamot Abigail Sykes   
Ledamot Royne Larsson   
Ledamot Madeleine Nydahl   

 

Dräktgruppen 

Gruppledare Anna Månsson drakt@folkdans.nu  
Ledamot Katarina Persson   
Ledamot Lotta Andersson   
Ledamot Eva Edstrand   
Ledamot Agneta Persson   
Ledamot Birgitta Jönsson   

 

Festgruppen 

Gruppledare Lotta Andersson   
Ledamot Lena Holmdahl   
Ledamot Kerstin Rur   
Ledamot Lars Miselli   
Ledamot Sassa Miselli   
Ledamot Ann-Charlotte Nilsson   

 

Revisorer 

Ordinarie Jan-Åke Rasmusson   
Ordinarie Volker Albrecht   
Suppleant Lars Kayser   

 

Valberedning 

Sammankallande Eva-Lena Jönsson   
Ledamot Kristina Albrecht   
Ledamot Kerstin Rur   
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Kalender 2020 

Observera att ändringar sker kontinuerligt så titta gärna på kalendern på 

hemsidan för att se aktuell information. 

 

April 

20 Tittekväll hos Knattarna kl. 17.30 – 18.2022 Styrelsemöte 

23 Få hjälp med att komplettera/korrigera/förnya dräkten, i 26:an kl. 18.00–19.00 

27 Tittekväll hos Barn-, Mellan- och Ungdomslag 17.30 – 20.00 

27 Terminsavslutning Måndagsgruppen vuxna 

29 Dansens dag – uppvisningen är inställd men fira gärna ändå 

Maj 

15 Presstopp Snurrebocken – bidrag skickas till snurrebocken@folkdans.nu17 Kurs ”Se över din dräkt 

inför sommarsäsongen” i 26:an kl. 10.00-14.00, mer information kommer 

25 Terminsavslutning Knatte-, Barn- och Ungdomslag 

27 Styrelsemöte 

28 Få hjälp med att komplettera/korrigera/förnya dräkten, i 26:an kl. 18.00–19.00 

30 Vi tar på oss dräkten och strosar från Triangeln kl. 12.00 till Centralen där vi fikar (man kan också 

möta upp vid Centralen om man har problem att gå). Alla i dräkt är välkomna 

Juni 

01 Extraträning Knatte-, Barn- och Ungdomslag inför sommaren 

02 Terminsavslutning Herrskapsdansarna 

06 Sveriges Nationaldag – uppvisningsinformation kommer senare 

11 Terminsavslutning Torsdagsgruppen vuxna 

19-20 Midsommarfirande i/på Skrylle, Hyllie Park Äldreboende och Ängavallen. 

Juli 

15–19 BUS deltar i Barnlek i Mölnlycke, Göteborg 

30/7-1/8 Folkdansringens 100-års jubileum i Stockholm 

Augusti 

5-9 Europead i Klaipéda, Litauen 

20 Terminsstart Torsdagsgruppen vuxna 

23 Skånedag i Eslöv kl. 13.00–18.00, Åsa Jinder sjunger vid Trollsjön kl. 15.00–16.00 

24 Terminsstart Knatte-, Barn- och Ungdomslag samt Måndagsgruppen vuxna 

25 Terminsstart Herrskapsdansarna 

September 

02 Styrelsemöte 

04 Presstopp Snurrebocken – bidrag skickas till snurrebocken@folkdans.nu  

 

Oktober 

08 Halvårsmöte 

 

November 

11 Styrelsemöte 

13 Presstopp Snurrebocken – bidrag skickas till snurrebocken@folkdans.nu 

30 Terminsavslutning Knatte-, Barn- och Ungdomslag samt Måndagsgruppen vuxna  
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December 

01 Terminsavslutning Herrskapsdansarna 

03 Terminsavslutning med glöggfest och besök på Torsdagsgruppen vuxna 

06 Julfest i 26:an kl. 14.30-17.30 

 

Nästa presstopp för Snurrebocken är den 15 maj. 
 

Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till 

snurrebocken@folkdans.nu  

Tidningen kommer ut 1-2 veckor efter presstopp. 
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