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Ordförande har ordet 

Vilken härlig sommar vi har haft. Fantastiskt väder (i alla fall större del av tiden) och mycket tid för 

avkoppling, gemenskap med familjen och laddning av batterierna. Det blev även lite dans till 

midsommar i form av uppvisning på Hyllie Park vilket uppskattades mycket både av publik, dansare 

och musiker. Två sprutor i armen har jag  fått och många med mig, så nu är vi förhoppningsvis snart 

alla vaccinerade.  

Vi står inför en ny termin och vi ser verkligen fram emot att träffas och börja dansa igen dock med 

några utmaningar. Under sommaren fick vi tyvärr besked från vår hyresvärd att vi inte får använda 

lokalen pga vattenskada och rasrisk från taket. De håller just nu på med en omfattande renovering av 

taket för att reda ut var vattenläckan kommer ifrån. Det gör att vi har fått tänka om och hitta nya 

alternativa lokaler att dansa i under hösten. Information om detta har gått ut via e-post och via vår 

sociala medier.  

Detta gör att vi inte kan ha full verksamhet i alla grupperna, men vi hoppas att ni har förståelse för 

det. Vi är fortfarande i en pandemi vilket innebär att vi fortfarande har vissa restriktioner att förhålla 

oss till när det gäller antal på träningar, att vi ska hålla avstånd och vara noga med hygienen. Med 

gott humör och lite kreativitet så kommer vi att få en härlig hösttermin tillsammans.  

Igår kväll hade vi styrelsemöte i föreningen och det är med glädje jag kan säga att det finns så mycket 

engagemang och vilja att komma på lösningar för hur vi ska kunna ge er medlemmar så bra 

verksamhet och aktivitet som möjligt. Vi kan inte genomföra allt vi vill idag, men det kommer att bli 

många roliga saker framöver.  

Vi håller på att planera för vårt jubileumsfirande. Många av er deltar förhoppningsvis på del 1 av 

firandet som är på söndag den 29 augusti. En dag i det gröna med kubbturnering och grillning. Ett 

perfekt sätt för alla medlemmar att fira föreningens första fem år. Del 2 av firandet är planerat till 

lördagen den 6 november. Då är tanken att alla medlemmar ska få prova på olika aktiviteter från vår 

verksamhet under dagen som avslutas med en gemensam middag på kvällen med dans. Än är det lite 

utestående frågor som vi behöver klara innan vi skickar ut mer information om detta.  

Boka lördagen den 25 september kl 15. Vad det blir är inte klart, men tanken är att alla föreningar i 

Sverige ska hitta på något för att synliggöra Svenska Folkdansringens verksamhet.  

Har du några funderingar eller tips som rör vår verksamhet så hör gärna av dig till mig.   

 

Kram Camilla 



GRATTIS ANNA! 

Det är med stor glädje och stolthet som styrelsen vill rikta ett stort 

GRATTIS till vår medlem Anna Månsson som mottog Charlotte 

Weibullpriset för sina insatser för skånsk folklivskultur. Priset 

delades ut i samband med Charlotte Weibulldagen på Möllegården 

den 24 augusti. Malmö Folkdansare var representerade genom att 

dels dansa för besökarna men också med en hantverksutställning 

där Anna höll visningar under dagen. Vi är tacksamma och stolta 

över Annas engagemang och arbete inom vår förening och i 

synnerhet inom Dräkt och Kulturgruppen. Stort GRATTIS Anna.  

/Styrelsen   
Foto: Ronny Månsson 

 

Kallelse till halvårsmöte inom Malmö Folkdansare måndagen den 11 oktober  

Vi startar klockan 19:15 på Motettens Folkets Hus på Munkhättegatan 202 på Lindängen. Anmälan 

sker till Monica Nimgård 0709-200659 eller monica.nimgard@gmail.com senast 8 oktober. Medtag 

egen fika. Handlingarna till halvårsmötet kommer att skickas ut via e-post till alla medlemmar. De 

medlemmar som inte har e-post och vill ha handlingarna kan höra av sig till Monica Nimgård.  

§1.  Halvårsmötets öppnande  
§2.  Fastställande av röstlängd  
§3.  Mötets behöriga utlysande  
§4.  Fastställande av dagordning  
§5.  Val av:  

a. ordförande för mötet  
b. sekreterare för mötet  
c. två protokolljusterare  
d. två rösträknare  

§6.  Protokoll från årsmötet 2021 
§7.  Rapporter från:  

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

§8. Fastställande av medlemsavgift för 2022 
Samt fria medlemmar 

§9.  Övriga frågor, under §4 anmälda frågor.  
§10.  Avslutning 

 



Gudrun Gustavsson 

1933-04-12 - 2021-05-07 

Gudrun Gustavsson har efter ett rikt och aktivt liv lämnat oss i början 

av maj. Gudrun blev 88 år gammal och lämnar ett stort tomrum efter 

sig för familj, vänner och föreningen. 

Gudrun var medlem i Sällskapet Gammeldansens Vänner i många år och fortsatte sitt medlemskap i 

Malmö Folkdansare fram till sin död. Gudrun hade ett stort engagemang och intresse för den folkliga 

kulturen vilket hon visade i sitt arbete i styrelsen och dräktsektionen hos SGV. Hon var även väldigt 

Drivande i föreningens Kinaresa på 1990-talet. 1995 fick hon utmärkelsen hedersmedlem. 

Våra tankar går till hennes familj. 

Camilla Lindvall. 

 

Studiebesök i Simrishamn 

Sista anmälningsdag 17 september för att följa med på studiebesök i 

Simrishamn 9 oktober. 

Vi besöker och får guidning av Garverimuseet samt guidning av utställningen 

Särken först på Österlens museum där vi även kan se vandringsutställningen 

Älskade korg. 

Detaljerad information har skickats ut via mail den 12 augusti men det går 

även bra att ringa mig på 070-483 01 92 för information/anmälan.  I 

dagsläget, 27 augusti, har vi endast 4 platser kvar.  

Birgitta Jönsson  

Dräkt- och Kulturgruppen                                                                                               
Bild: Birgitta Jönsson 

 

Skåne-Blekingedistriktets extra årsmöte – höstmöte- jubileum 

Lördagen den 9 oktober kommer distriktet att ha ett kort extra årsmöte men sen blir det olika 

workshops, studiebesök, dansutlärning, om restriktionerna tillåter, i Landskrona. Lekstugan Verdandi 

firar sitt jubileum och vi vill göra en stor återstart oavsett om vi kan dansa som vanligt eller med 

restriktioner. Det ska finnas något för alla. En inbjudan kommer inom ett par veckor. 

Marianne Halling 

 

 



Gula löv, regn och blåst – det kan inte bli bättre! 

Så var då hösten här och idag när jag sitter och skriver är det inte sol och värme som förra gången 

utan regn och rusk – så mysigt tycker en människa som jag som älskar hösten. För många av oss 

betyder ju hösten att dansen brukar dra igång och så blir det även i år efter lång väntan.  

Det är ju inte så att vi inte träffats och inte gjort saker 

ihop så som det varit för många föreningar som lagt all 

sin verksamhet i träda under pandemin. Jag är glad 

över att vi har fått in många påhittiga förslag och har 

medlemmar som ställer upp för att ordna 

föreläsningar, uteträningar, vandringar och cykelturer. 

Främst vill jag skicka ett stort TACK till Camilla Lindvall, 

Kerstin Rur och Marie Åström som sett till att vi fått 

röra oss under denna tid. 

Nu ser vi framåt och med två vuxenträningar i ryggen så ser jag med förhoppning fram emot en höst 

med dans om än något annorlunda än ”vanligt”. Torsdagsdansen har som sagt redan dragit igång 

under ledning av Marianne Halling och mig själv och i mitten av september drar Maria Cedergren 

igång Herrskapsdansen varannan tisdag (udda veckor). 

Våra träningar sker numera i en källarlokal på Kroksbäck på Mobäcksgatan 29 där parkering med 

fördel sker på Hyllievångsvägen eller vid Lidl.  

Vi kommer vara noga med att man dansar med samma partner hela passet, att vi tänker på hygienen 

och framför allt på att hålla avstånd. Fortfarande finns det restriktioner att ta hänsyn till, men än så 

länge går det bra. 

Är du osäker på något eller har frågor kontakta  någon av oss dansledare så kan vi säkert besvara 

dem. 

Dans- och Musiksektionen hade planer på att genomföra en nybörjarkurs i höst då vi sett intresse av 

detta. Tyvärr pga lokalbytet så avstår vi från detta, men vi hoppas kunna dra igång en kurs till våren. 

Vi har fått in en del förfrågningar som sparats så vi kan kontakta dem när det är dags. Så om du 

pratar med någon som är intresserad av nybörjarkurs be dem maila till oss, adress sist i denna text, 

så skickar vi ut information så snart det är på gång. 

Sen senaste gången du läste Snurrebocken har det hänt en del 

som du kan läsa om på andra ställen i detta nummer, men här 

kommer en kort sammanfattning. Även här vill jag rikta ett 

stort tack och skickar en digital bukett av rosor till er som sett 

till att vi kunnat genomföra dessa aktiviteter och uppvisningar - 

till dansare, spelmän, ledare, arbetsgrupper och alla andra som 

på ett eller annat sätt deltagit. 

● 11 maj vandring i Alnarpsparken 
● 23 maj cykeltur från Operan till Lagunens småbåtshamn 
● 29 maj utedans i Käglinge - ”Dance of Hope” i samarbete med Barncancerfonden 



● 6 juni så drog vi på dräkten för att fira Nationaldagen med dans, picknick och promenad 
genom stan för att visa upp våra fina dräkter  

● 16 juni cykeltur till Kvarnby och Sallerups dammar 
● 23 juni midsommaruppvisning på Hyllie Parks äldreboende med ungdomarna och vuxna 
● 25 juni midsommaruppvisning på Hyllie Parks äldreboende med ungdomarna och vuxna 
● 22 augusti Skånedan i Eslöv med uppvisning av barn, ungdomar och vuxna 
● 24 augusti Charlotte Weibull-dagen med uppvisning och hantverksutställning 

 

Vi har haft väldig tur med våra uppvisningar i år, även om underlaget inte varit det bästa har solen 

visat sig från sin bästa sida och strålat mot oss. Därför har jag stort förtroende för att den väljer att 

göra det samma söndagen den 5 september på Katrinetorps Landeri då det under samlingsnamnet 

Skördetider bjuds på en mindre ost- & korvmarknad, kuriosamarknad, försäljning av honung och 

grönsaker från trädgården, musik och dans. Så jag hoppas många av er har tid att komma förbi och 

titta på när vi dansar. 

5 september Skördetider på Katrinetorps Landeri kl. 11.00-16.00, men våra uppvisningstider är: 

Kl. 13.20-13.40 dansar våra knattar, barn och ungdomar 

Kl. 14.00-14.20 dansar våra ungdomar och vuxna. 

I övrigt uppmanar jag er alla att hålla koll i våra sociala medier och kalendern på hemsidan för 

uppdateringar och nya aktiviteter under hösten. Sprid gärna och dela på Facebook så att vi syns och 

kanske får ännu fler som visar intresse för oss. 

Tills vi ses eller hörs nästa gång – ha en underbar höst, 

Madeleine Nydahl 

Dans- och Musiksektionen 

dans@folkdans.nu 

0708-630048 

 

 

Vi gratulerar!  

Agneta Hansinger 65 år 1 december    

                                                                              

Tack! 
Lena Kayser tackar Malmö Folkdansare för den 

fina uppvaktningen på födelsedagen 

 

 

mailto:dans@folkdans.nu


       

BUS informerar  
 

Äntligen kickar vi igång hösten med dansträning. Vi fortsätter med samma tider som vi hade förra 

höstterminen men på ny, tillfällig lokal (Motettens Folkets Hus). En del av oss har dock redan hunnit 

smygstarta med en fantastisk uppvisning på Skånedan i Eslöv. Jag tyckte det var väldigt roligt att få 

träffa alla igen och att få dansa tillsammans. Förutom dansträningen på måndagar har vi ytterligare 

några aktiviteter inplanerade. Bl.a. Malmö Folkdansares 5 års jubileum som ska firas ordentligt lite 

senare in på hösten.  

 

Här kommer några viktiga datum att hålla koll på framöver: 

5/9 - uppvisning på Skördefestivalen, Katrinetorp 

11/10 Halvårsmöte 

6/11 Malmö Folkdansares 5 års jubileum 

29/11 Terminsavslutning för BUS 

5/12 Julfest 

 

Hoppas vi ses snart! //Nathali Willman 

 

Vill du ut och resa? 

Vi tror, vi hoppas att det ska vara möjligt att resa igen nästa 

sommar. Europeaden planeras äga rum i Klaipeda, 13 – 17 juli. 

Man kan åka båt från Karlshamn på tisdag kväll och komma fram 

onsdag morgon, båt tillbaka söndag kväll. Då behövs hotell 4 

nätter om man inte vill stanna längre. Man kan även flyga till Palanga från Kastrup men då flyger man 

tillbaka på måndagen. Det är redan många som bokat hotell i Klaipeda, (Amberton hotell Klaipeda). 

Själva anmälan till Europeaden kommer inte förrän vid årsskiftet och halva avgiften ca 550 kr ska 

betalas in 1 februari. I avgiften ingår mat från onsdag middag till frukost måndag morgon, inträde till 

alla evenemang, logi i gymnastiksal (därför bor de flesta svenskar på hotell som man betalar 

själv). Jag berättar gärna mer om du är intresserad. Jag tror att det är 12-14 st från 

föreningen som bokat och har för avsikt att åka men som sagt jag har inte tagit emot 

anmälningar än. Alla är välkomna att delta, både gammal och ung. 

Marianne Halling 

 



Pysselkväll med BUS 24 maj 

 

Den senaste pyssel-kvällen var rolig. Den hade ett roligt tema för man fick tillbaka så många roliga 

minnen från sin semester. Pysslet var att man fick rita fritt i en målarbok eller på ett papper. Allas 

minnen var olika därför tyckte jag att det var så roligt. Mitt minne var i Österrike vid Vargsjön.  

Wilma (8 år) 

Skånedan 

TACK till er alla som kom till Eslöv och var med på Skånedan. Det blev en 

härlig dag med många Malmö folkdansare både i publik, dans och musik. Pga 

pandemin så var det bara fyra lag som vågade sig på att ha uppvisning. Desto 

större uppskattning när vi hade både barn, ungdomar, daldansare och vuxna. 

Det har varit många delningar på Facebook och många ”gilla”. Nu satsar vi på 

21 augusti 2022 och jag hoppas att ni vill vara med då också 

/ Marianne Halling    

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ronny Månsson 

Foto: Ronny Månsson 

Foto: Ronny Månsson Foto: Madeleine Nydahl 



ÄNTLIGEN!!! 

Efter 1 ½ år i  ”isolering” eftersom jag varit försiktig, ja rent nojig, enligt många. Jag 

ser mig visserligen inte som en ”skör” person, men med flera medicinska faktorer 

är jag en ”riskzonare”. Men nu när jag fått mina två sprutor känns det lite säkrare 

och härligt att kunna delta i Skånedan i Eslöv. Om än fortsatt försiktigt med munskydd i bilen, med 

handsprit och avstånd på bänken, Kerstin och jag på varsin sida och stora picnicbunken mellan oss.  

Scenen med dansbanan/gräsmattan framför och många bänkar till publiken var sig ganska likt, men 

alla hantverkarna hade flyttat dit ner. Bättre och säkert mycket trevligare för dem att vara närmare 

händelsernas centrum. 

Vädergudarna bjöd på härlig sol, så sen var det bara att njuta av mycket ljuvlig folkmusik och 

fantastiskt fina folkdansuppvisningar. Visst var det kanske mest de äkta paren som vågade hålla i 

varandra, men även en del yngre och bäst av allt en hel del barn och ungdomar. 

Det bjöds på en annorlunda Oxdans, som började med att två damer slogs med handväskorna så att 

klutarna flög i luften. Sen när deras karlar lyckats sära dem åt, så började de också slåss. Nu var det 

hattarna som flög all världens väg. 

Nja, jag som varit folkdansare i 65 år och nog är lite gammalmodig, jag gillar nog faktiskt originalet 

bättre. 

Otroligt stolt och glad blev jag då alla distriktets barn och ungdomar stod på tur och de var så många 

att de fyllde hela gräsmattan, när de dansade alla tillsammans. Det är så härligt att se hur duktiga de 

är allihopa oavsett ålder och trots att de kommer från olika föreningar. De minsta med sin lite 

spralliga dansglädje och de äldre lite mera koncentrerade för att dansa riktigt rätt och fint. Att min 

familjs dansglädje gått i arv från mina föräldrar, genom mig, till mina döttrar och mina 3(av4) 

barnbarn känns helt underbart. 

Pricken över i måste jag medge blev Daldansen, som dansades som en solodans utav två ungdomar 

från vår förening, min Moa och Roynes Anna. De dansade den så otroligt fint att de utan tvekan fick 

dagens största applåd och Royne och jag var så stolta att vi säkert växte några centimeter. 

 Förutom glädjen i musiken och dansen denna härliga skåneda var att träffa så många likasinnade goa 

folkdansvänner. Efter så långt uppehåll var det roligt, att träffa alla de som jag annars träffar varje 

vecka på träningarna. Lika roligt att träffa de som jag av olika anledningar bara brukar träffa då och 

då, men allra roligast och störst överraskning blev det när det plötsligt dök upp riktigt ”gamla” 

folkdansvänner. De var aktiva för, ja nog 40-50 år sedan. Helt otroligt och ofattbart att vi ännu känner 

igen varandra. Ja, det kunde inte hjälpas att det faktisk blev en riktigt varm glädjekram. 

Det sista sparar man till sist brukar det ju heta. Jag vet inte om jag helt vill hålla med, men en hel 

timme med Åsa Jinder och hennes nyckelharpa var underbart. Hon spelar ju vår favoritmusik. 

Vilken toppen, toppen dag.TACK !!! 

Ann-Margreth Norin 

 

 

 



   
 
Sveriges Nationaldag 6 Juni  

På Sveriges Nationaldag samlades vi Malmö Folkdansare på Linnéplatsen i Malmö. De flesta av oss 

hade folkdräkten på sig och säkert flera med mig var förundrad att dräkten faktiskt passade trots att 

det ja för min egen del i alla fall var två år sedan sist. Vi samlades halv elva och solen sken från en 

klarblå himmel, kunde inte bli bättre…  

Först dansade och spelade vi ett par klassiska folkdanser och varvade sedan med lite modernare 

dans. Det var ingen uppvisning direkt utan mer stil av dans med kära vänner och picnic i det gröna. 

Va trevligt att kunna träffas så många, äntligen. Efter vår picknic så drog vi oss mot Stortorget där det 

var dags för fotografering. Sedan gick vi i spridda grupper 

upp emot Triangeln och varvade utdelning av flyers med 

intagande av glass i den tilltagande värmen. Väl vid mål 

skildes vi efter småprat och vi ser fram emot nästa gång vi 

ska ses.  

 

Hoppas det inte dröjer för länge bara…  

 

Vid pennan Jonas Nilsson Speleman 

 

 

Charlotte Weibulldagen på Möllegården i Åkarp 24 april 2021. 

Rimmad oxbringa med kokta morötter och potatis med pepparrotssås. Det var Charlotte Weibulls 

älsklingsrätt och den serverades idag på restaurangen ”Möllegårdens Mat och Möten”. Just idag blev 

det kalvbringa, oxbringan var svår att få tag på. Restaurangen ligger vägg i vägg med Charlotte 

Weibulls Folklivscenter/Museum med föreningslokaler för möten och föreläsningar. 

Dagen var och blev extra högtidlig för oss Malmö Folkdansare. En underbar sista sommardag, vi 

tyckte att den var nästan varmare än våra uppvisningsdagar på Hyllie Park i midsommar i år. Jag 

knyter an till Hyllie Park, en av våra trogna kunder  för våra dansuppvisningar till midsommar. Det har 

vi Anna att tacka för, som arbetsterapeut anställd på Hyllie Park Äldreboende var steget inte långt för 

henne att föreslå en dansupplevelse för de äldre. 

Anna har tagit det ena klivet upp efter det andra, för att idag stå högst upp på prispallen som vinnare 

av det årliga Charlotte Weibullpriset 2021. Hon syr, knypplar, stickar, väver, broderar, virkar, dansar, 



föreläser, går på kurser och ibland t o m lagar tak samtidigt som maken Ronny fotograferar och 

dokumenterar varje ny produkt, signerad Anna. 

Idag höll Anna en mycket innehållsrik föreläsning hos Charlotte Weibull, inte en gång utan tre gånger, 

så att alla besökare kunde lyssna, lära och se allt hon visade och berättade om inom dräktkultur. 

    

 

 

Inte konstigt att jag redan för två år sen pratade med Lars Weibull om Anna som kandidat till just 

Charlotte Weibullpriset. Men Coronapandemin hade precis tagit fart och då var årets pris näst intill 

spikat. Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Tidigt i våras kom Anna återigen 

upp på kandidatlistan från min sida, Lars Weibull samtyckte och ringde upp Anna. För varje samtal 

blev han mer och mer imponerad av hennes kunskaper, hennes energi och hennes starka intresse för 

allt vad  Charlott Weibull står för när det gäller dräktkunskap genom tiderna. 

Anna fick idag motta Charlotte Weibullpriset i strålande sommarväder. Däremellan dansade Malmö 

Folkdansare. Marianne ledde oss genom en svängig uppvisning på den frodiga gräsmattan.  

Uppskattningen från publiken var stor. Lars Weibull har nästan bokat oss för Charlotte Weibull Dagen 

2022. 

Vilken dag! En eloge och tack till Lars Weibull för en härlig kulturupplevelse. 

Vi är så stolta över ”vår” Anna, men var beredd!  kommer du i en 

vacker dräkt så kan hon be dig dra upp kjolen för att kolla sömmarna 

och jag försäkrar, hon är helt ofarlig. 

P.S. 

Att se Anna gnida ett tyg mellan tummen och pekfingret, att höra 

henne ” här är trådarna inte helt korrekt dragna, skulle haft en annan 

kulör och här helst en annan färg”, ja då står man där med ögon 

öppna som speglar och håller med, vad kan man annars göra. 

Underbart med kunskap ! 

Hälsningar Sassa Miselli 

 

Foto: Kerstin Rur Foto: Kerstin Rur 

Foto: Sassa Miselli 
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Midsommar 
 
För många av oss betyder midsommar dans och lek antingen i Skrylle, Folkets Park, på Ängavallen och 
på andra ställen runt Malmö, men de senaste två åren har allt varit annat än normalt. 
Ändå är det en sak som har funnits kvar och som inneburit att några av oss faktiskt fått lite av den där 
vanliga midsommarkänslan. 
 
2018 fick vi en midsommar-uppvisning via Anna Månsson på Hyllie Park Äldreboende och under de 
fyra åren som gått sen dess så har det blivit ett traditionellt midsommarbesök dit vi åker två gånger 
under midsommarveckan. Tidigare har de fått anpassa sig till våra stora arrangemang på 
midsommarafton, men både i fjol och i år var de ensamma om att vilja ha ett firande så vi fick komma 
och dansa både mitt i veckan samt på midsommarafton. 
 
När vi är där mitt i veckan är det ett samarrangemang med barn (och vuxna) från Hyllie Park förskola. 
Barnen dansar kring midsommarstången och sjunger ett par sånger medan vi bjuder på svensk 
folkdans. Vid dessa tillfällen lånar vi deras spelmän och det brukar gå över förväntan. I år var det till 
och med så att en av spelmännen valde att komma på midsommarafton och spela igen för hon tyckte 
det var så kul. I år hade Marianne Halling med sig dansare från både ungdoms- och vuxenlaget som 
under en halvtimme underhöll i strålande solsken. 
 
På midsommarafton så dansar vi själv för de boende och anhöriga samt personalen vid Hyllie Park 
äldreboende. I år hade vi turen att solen sken så där precis lagom och vi kunde dansa på behörigt 
avstånd, men ändå nära. Lena Holmdahl och Eva Edstrand spelade för oss och vi fick också visa att vi 
kunde sjunga - ”Viljen i veta och viljen i förstå” – till deras vackra musik.  
Roligast var nog ändå att se ungdomarna Moa Nimgård och Moa Nilsson förstärkta med sina ledare 
Nathali Willman och Camilla Lindvall dansa Salty dog rag till ”Här kommer Pippi Långstrump”. När 
den låten kommer fram så smyger sig djävulen in i Lena och hon börjar långsamt, för att mjukt gå 
över till normalt tempo och sen avsluta med ett flin på läpparna och spela så fort hon bara kan. Eva 
och ”ungdomarna” kämpade på väl och det var som sagt riktigt roligt att titta på och önskade att 
man kunde vara med. 
 
Det har varit riktigt kul att få lov att vara med och dansa i Hyllie Park - i en underbar lummig park 
under solsken och med en publik som uppskattar att vi återkommer varje år. Så har ni inte varit med 
och dansat där än så rekommenderar jag er att boka in det redan nu för att vara med nästa år, för jag 
kan inte tänka mig annat än att vi är där även 2022 och många år framöver. 
 
Vid pennan, Madeleine Nydahl 



Rapport från en cykelutflykt 

Söndagen den 23 maj 2021 var vi 8 glada folkdansare som 

träffades vid piazzan framför Malmö Opera med våra cyklar 

för att tillsammans trampa runt lite i Malmö. 

 

Vi startade Fersens väg ned mot Stadsbiblioteket där vi gjorde 

ett stopp för att studera tre statyer som skänkts till Malmö av 

Malmö Förskönings- och planteringsförening. Anna Månsson berättade om den första statyn som 

föreställer ett vildsvin. Konstverket står alldeles intill bibliotekets entre´ och är skapad av Carl 

Friesendahl. Därefter berättade Ronny Månsson om ”Sunes stenar” som är de 11 meter höga 

granitblocken som står framför bibliotekets entre´. De heter så för att beställaren hette Sune -  

dåvarande konsthallschefen Sune Nordgren. Konstnären heter Bård Breivik. Den sista statyn 

berättade Marie Åström lite om. Det var statyn ”Anna-Lisa” som står vid Parkbron över till 

Kungsparken. Denna skulptur skapades av Anders Olsson 1906. 

 

Lite mer kunniga om Malmös statyer trampade vi nu vidare till Slottsträdgården. Där ledde vi våra 

cyklar genom planteringarna och njöt av alla fina blommor. Nu blev det trampa av ett tag längs med 

Ribban. Vi hade vinden i ansiktet, men vi kämpade på i motvinden med gott humör. 

 

Nästa stopp blev vid Naturum och temalekplatsen Öresund. Därefter fortsatte cykelfärden till 

Småbåtshamnen. Vi hjälpte två små pojkar som ramlat med sina cyklar. Anna ringde den ena pojkens 

mamma, men efter en stund lämnade vi pojkarna som bara verkade ha fått skrubbsår. De cyklade 

vidare utan problem. 

 

På bryggan vid  två bord satt vi sedan och avnjöt våra matsäckar och beundrade alla fina båtar som 

låg förtöjda vid bryggorna. Vinden ven i båtlinor och flagglinorna slog mot flaggstängerna. Det var en 

blåsig, men härlig söndag eftermiddag. 

 

Vägen hem gick lekande lätt i medvind. 

Vi som cyklade var Marie, Anna, Ronny, Kerstin, Jonny, 

Jonas, Volker och Eva. Coronasäkert antal,  8 stycken! 

 

Tack alla för en trevlig tur att minnas med glädje! 

 

/ Marie Åström 

 

Nästa presstopp för Snurrebocken är den           

19 november 2021!  

Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till 

snurrebocken@folkdans.nu  

 

 

Foto: Marie Åström 
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Mejla föreningen? Så gör du! 

Malmö Folkdansare har ganska många olika epostadresser och de har 

förändrats en del genom åren. Inte minst när föreningen bildades, men 

också härom året när vi började använda vårt medlemsregister i 

Folkdansringen på Dans.se även för att nå medlemmar och funktionärer. 

Numera finns alltså inga epostlistor eller adresser som når alla medlemmar 

eller alla funktionärer, utan för sådana utskick krävs inloggning till Dans.se, 

vilket bland annat personer i styrelsen och mediegruppen har. 

I övrigt kan du nå de flesta olika grupper och sektioner via epost. Oftast går adressen vidare till 

sektionsledare, men ibland till hela gruppen. Se tabellen nedan. 

Mejla media 

Den grupp som har flest epostadresser är kanske vi i media. Här är en liten lathund! 

● Har du bidrag eller frågor till Snurrebocken? Mejla snurrebocken@folkdans.nu. 
● Är det du som får mejlen till någon av föreningens adresser nedan, och vill ändra adressen 

som den går till? Mejla postmaster@folkdans.nu.  
● Har du bytt kontaktuppgifter, t ex epostadress? Mejla inte oss i media, utan vänd dig till 

medlem@folkdans.nu. 
● Har du en fråga eller fundering som gäller föreningens mediearbete mer allmänt, som sociala 

medier, webben, profilprodukter eller marknadsföring? Har du bild, text eller idé till inlägg i 
våra sociala medier? Eller har du info du vill få utskickad till alla medlemmar eller till alla 
funktionärer? Då får du gärna kontakta mediegruppen på media@folkdans.nu. 

● Följande adresser gäller: 

Adress   Går till        

bus@folkdans.nu      Sektionsledare 

dans@folkdans.nu     Sektionsledare 

drakt@folkdans.nu      Sektionsledare 

ekonomi@folkdans.nu    Kassör 

fest@folkdans.nu     Sektionsledare  

herrskapsdans@folkdans.nu    Maria Cedergren 

info@folkdans.nu    Ordförande 

lokal@folkdans.nu     Sektionsledare    

media@folkdans.nu     Hela gruppen  

medlem@folkdans.nu     Elisabeth Gerderoth    
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ordforande@folkdans.nu     Ordförande 

postmaster@folkdans.nu     Madeleine Nydahl och Royne Larsson 

snurrebocken@folkdans.nu     Hela redaktionen 

styrelse@folkdans.nu     Hela styrelsen 

uthyrning@folkdans.nu     Sektionsledare lokal 

webmaster@folkdans.nu     Madeleine Nydahl och Royne Larsson 

 

/ Mediagruppen 

Promenad i Alnarpsparken den 11 maj 2021 

Vi samlas framför Bobos hjärta, stort vitt och vackert dekorerat 

med runda kulor i olika färger. Klockan är halv elva, vädret milt och 

solen vill gärna titta fram och vi är alla 13 sugna på en promenad i 

den vackra parken.  

Alnarpsparken började projekteras 1859, samma år som Alnarps 

slott började byggas. Parken är anlagd i en gammal almskog och 

flera av träden är äldre än parken. Det finns omkring 2500 olika 

arter av träd och buskar och särskild anläggning för annueller och 

perenner. Parken är campusområde för Sveriges 

lantbruksuniversitet och används i undervisningen.  

Vi promenerar upp till det mäktiga slottet och kan se att blåregnet som täcker hela framsidan börjar 

slå ut i blom. Vi beundrar det vackra slottet och tar oss sedan vidare. Hittar genast ett märkligt träd, 

kopparlönnen, som har en bark med metallisk lyster som flagnar vacker och ger en kopparblänkande 

stam. Vi har tur för magnolian står idag i sin vackraste blom. I den stora magnoliaskogen finns många 

både gamla och nya vackra träd med blommor allt från skiraste vitt och gult till rosa och mörkrött. Vi 

går en lång stund och beundrar och njuter av denna blomsterprakt.  

Den skira grönskan av de gamla bokarna lyser på oss hela tiden och 

göken ackompanjerar under promenaden. Vi förundrar oss över 

alla ovanliga träd och buskar som förekommer och kan inte nog 

inse hur mycket speciella växter det finns. Kaukasisk vingnöt är ett 

sådant träd med sitt spretiga grenverk och stora knölar på 

stammarna. Vi fick också möjlighet att beundra Upplands 

landskapsblomma, Kungsliljan. En vacker mörklila liten nickande 

lilja.  

Efter knappt två timmars promenad började det dra i kaffetarmen. 

Vi tyckte att framför slottet passade alldeles utmärkt för en paus. 

Väl stärkta av ny energi fortsatte vi till ett av Alnarps museer, 

Foto: Agneta Persson 

Foto: Agneta Persson 
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Lantbruksmuseet. Som visade gamla bruksföremål i hem och jordbruk. Vi gick också en tur bland 

blommorna, ettåriga och fleråriga. Tulpaner i alla dess färger och sorter som stod i vacker blom.  

Det var mycket att ta in under dessa 3 timmar vi har insupit denna vackra och otroliga miljö.  

Tack Kerstin för du ordnade denna tur. Jag tror att alla var mer än nöjda efter denna vackra 

upplevelse av träd, buskar och blommor.  

Agneta Persson  

 

Dance of Hope med Barncancerfonden  

En lördag i maj, närmare bestämt den 29 maj, träffades ca 40 personer i strålande solsken för 

gemensam aktivitet under Barncancerfondens arrangemang Week of Hope. Vi i Malmö Folkdansare 

hade anmält oss att under en timme leda de som anmält sig i att få dansa folkdans under namnet 

”Dance of Hope”. 

    
Foto: Madeleine Nydahl 

Under ledning av Camilla Lindvall och med alla deltagare uppdelade i ringar med hjälpledare på 

behörigt avstånd från varandra så dansade vi så gruset yrde och alla hade stora leende samt roliga 

minnen att ta med sig hem. Vi var en härlig blandning av barn, ungdomar samt vuxna och det var ett 

10-tal dansare som inte var föreningsmedlemmar utan som kommit dit pga att de kände någon som 

var medlem eller som sett vårt evenemang på Facebook. 

En härlig dag där vårt mål att nå 5000 kr slogs över förväntan då vi nådde upp till 8500 kr. Totalt 

samlades det in 1 375 096 kronor under den veckan som Week of Hope pågick. Jag hoppas och ser 

fram emot att vi kanske kan vara med om detta även kommande år. 

Tack alla som var med och bidrog, 

Madeleine Nydahl 



 

Degebergastämman 

Helgen innan midsommar är det enligt tradition Degebergastämman. I två år har man tyvärr varit 

tvungen att ställa in den fysiska stämman pga pandemin, men jag tänkte passa på att berätta om när 

jag besökte stämman för några år sedan. Jag hade hört talas om Degebergastämman i många år men 

hade aldrig varit där tidigare. Så en dag blev jag kontaktad av Ninni Carr, efter att vi haft ett 

samarbete i ett annat sammanhang, som undrade om jag ville hålla i dansutlärning för barn under 

stämman. Självklart ville jag det. Nu fick jag chansen att uppleva denna spel- och dansfest i 

Degeberga.  

Platsen för stämman är Degeberga Hembygdspark som ligger i en fantastiskt vacker miljö där bäcken 

flyter intill. Stämman är i dagarna tre helgen innan midsommar och många ställer 

husvagnen/husbilen/tältet på fältet mittemot parken för att ha nära till aktiviteterna. Stämman 

innehåller allt man önskar sig så som konserter, buskspel, workshops både för dansare och musiker, 

musik till dans, spontandans, olika aktiviteter för barn och mysigt café mm. Ja det finns något för alla 

med andra ord.  

Min uppgift på stämman vara att lära ut några danser till barn som vi senare på dagen skulle visa upp 

för allmänheten (fick jag reda på när jag kom dit). Det blev en härlig timme med mycket dans, skratt 

och lek. Tänk att på en timme lyckas få ihop en grupp barn som aldrig dansat tillsammans att göra en 

fin om än spontan uppvisning tillsammans inför publik. Det är både inspirerande, energigivande och 

glädjande.  

Resten av dagen gick jag runt och lyssnade på de många fantastiska musikerna som spelade både på 

scenen och runt om i parken. Vilken stämning. Givetvis blev det en och annan dans med. Det är ju så 

svårt att stå still när musiken klingar så svängigt. Träffade många kända ansikten vilket alltid är kul.  

Vid midnatt lockades vi alla ner mot bäcken av förföriska toner och där mitt i bäcken sätt han – 

Näcken. Det blev en lyckad avslutning på mitt första besök på Degebergastämman. Nu ser jag fram 

emot mitt nästa besök. Vill du besöka en spel- och dansstämma på ”hemmaplan” så kan jag varmt 

rekommendera Degebergastämman. Vad säger du ska vi åka dit tillsammans nästa sommar?  

/Camilla 

 

Kalender 2021 

Kalendern är fylld med planerade aktiviteter så långt som vi i dagsläget vet 

vad som kan genomföras, så kolla gärna in på vår hemsida och Facebook 

där vi uppdaterar kontinuerligt. 



September 

05 Uppvisning Katrinetorps Ost- och korvfestival kl. 13.20-13.40 &amp; 14.00-14.20 

14 Terminsstart Herrskapsdansarna kl. 19.00-21.00 

Oktober 

09 Studiebesök i Simrishamn, guidad visning på Österlens museum och Garverimuseet – för info och 

anmälan drakt@folkdans.nu 

11 Halvårsmöte kl.19.15 på Motettens Folkets Hus, Munkhättegatan 202 

November 

06 Malmö Folkdansares 5-års jubileumsfirande 

23 Terminsavslutning Herrskapsdansarna 

25 Terminsavslutning med glöggfest Vuxenlaget 

29 Terminsavslutning BUS 

December 

05 Julfest 

11-12 Julgranshuggning 

 

 

Redaktionen för Snurrebocken  
Kerstin Rur och Royne Larsson 

 

 

 


