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Ordförande har ordet 

God fortsättning önskar jag er alla. Jag hoppas att alla har fått njuta av jul och nyårshelgerna och lite välbehövlig vila 

från jobb och aktiviteter. I skrivande stund är jag precis hemkommen efter en riktigt härlig långpromenad med min 

man. Jag verkligen älskar att röra på mig och gärna i kombination med frisk luft.  

Nu längtar jag efter att få börja dansa igen. Taket i vår lokal 26:an är äntligen klart och det mesta är färdigställt så vi 

kan dansa där igen vilket är fantastiskt. Tyvärr får vi avvakta lite till innan vi kan träffas i 26:an och dansa. Det är de 

nya riktlinjerna gällande pandemin som sätter stopp för oss. Men ha tålamod vi kommer snart att dansa tillsammans 

igen.  

Det planeras för alternativa aktiviteter så håll utkik i våra sociala medier och hemsida så tror jag det dyker upp någon 

promenad och kanske några andra aktiviteter med. Har du som medlem något tips på vad vi kan hitta på fram tills vi 

kan dansa igen så hör gärna av dig till mig eller någon av ledarna. Alla tips är välkomna.  

Information om att det är dags att betala medlemsavgiften för 2022 har skickats ut till alla medlemmar. Har du inte 

fått den så hör av dig till medlem@folkdans.nu . Medlemsavgiften ska vara betald senast 2022-02-01.  

Vi ses snart.  

Kram Camilla 

 

 

 

 

Redaktionen för Snurrebocken  

Kerstin Rur och Royne Larsson 
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Blåsig rapport från BU- och DM-sektionerna 

Förra årets termin avslutades på ett nästan ”normalt” sätt med 42 

medlemmar och föräldrar till våra ungdomar som kom för en gemensam 

glöggavslutning på Motettens Folkets Hus. Det blev en härlig kväll med 

mycket dans, glada skratt och god fika. Det kändes härligt att få avsluta 

dansåret på topp, för bara någon vecka senare var vi tillbaka i den 

situation som vi varit i från och till de senaste två åren med restriktioner och frånvaron av dans. 

Som ni alla kunnat läsa i våra utskick så har vi valt att tills vidare ställa in all dansverksamhet för att på så sätt bidra 

med att hålla nere smittspridningen. Det gör ont i hjärtat när vi vet att vad alla längtar efter är att få träffas och 

dansa, speciellt som vi nu kan få komma tillbaka till vår älskade lokal. Så snart vi kan och får kommer vi naturligtvis 

att börja med dansen igen och fram till dess kommer vi hålla er informerade längs vägen. 

Men tro inte att vi ligger på latsidan för det, nädå! Istället ställer vi om och satsar på att träffas utomhus i stället. 

Camilla och Kerstin ställer upp så vi kan aktivera oss utomhus genom covid-anpassad träning och promenad under 

februari. Vi är väldigt tacksamma för detta och hoppas fler kan tänka sig hjälpa till med uteaktiviteter – hör i så fall av 

er till dans@folkdans.nu . 

Båda aktiviteterna nedan är öppet för alla oavsett ålder så alla medlemmar är välkomna! 

Uteträning med Camilla - lördagen den 12 februari kl. 10.00-11.30 i Beijers park 

Vi träffas vid scenen i Beijers Park och kör 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. Kan vara bra att ha lite lager 

på lager så du kan ta av dig om du blir varm. Ta gärna med vattenflaska, sittunderlag och fika så avslutar med detta 

efter passet. 

Anmäl er senast den 10 februari till Camilla Lindvall på caos.lindvall@gmail.com eller 0708–527570.  

Familjepromenad med Kerstin - söndagen den 27 februari i Kirseberg längs Hälsans stig 

Att röra sig utomhus på säkert avstånd är ju bra så hoppas att många, både barn och 

vuxna, vill hänga med på en liten tur längs Hälsans stig i Kirseberg. Vore kul att träffas 

igen! 

Vi promenerar ca 5 km i Beijers park, Rostorp, Segevång samt Segepark och avslutar vid temalekplatsen i Beijers park 

där vi fikar.  

Vi samlas vid caféet nära dammen i Beijers park kl 11. Hoppas våren är på gång så vi kanske hittar vintergäck och 

snödroppar på vår färd. Givetvis kläder efter väder och glöm inte ta med fika. Caféet har öppet om man vill köpa fika. 

Anmäl er senast fredag 25 februari till Kerstin Rur på kerstin.rur@gmail.com  eller         0733–947024.  

Utöver detta så planerar vi för en nybörjarkurs med Lotta Andersson på torsdagar, men starten för den 

har vi skjutit fram till mars. Vi kommer göra ett e-postutskick och lägga ut på Facebook när allt är klart så 

håll koll där och hjälp oss dela när det dyker upp. 

Med detta önskar vi er alla en januari med lugn och ro samt god hälsa med förhoppning att vi kan ses i februari 

oavsett om det blir ute eller inne. 

Blåsiga kramar till er alla, 
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Madeleine Nydahl  och Nathali Willman 

Dans- och Musiksektionen  Barn- och Ungdomssektionen 

dans@folkdans.nu   bus@folkdans.nu 

0708-630048    0725-198914 

Kallelse till årsmöte 

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till föreningens 6:e årsmöte som avhålls lördagen den 19 mars 

2022 kl. 10:00. Planen är att mötet kommer att hållas fysiskt i 26:an Sallerupsvägen 26 men kan komma att ändras 

till digitalt med kort varsel.   

Anmälan skall ske till Lotta Andersson på 076-353 03 43 eller folkdanslotta@gmail.com senast måndagen den 14: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 
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  c. Fastställande av budget 

  d. Fastställande av medlemsavgift för 2023 

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. Övriga frågor: under §4 anmälda  

§16.  Avslutning 

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 (monica.nimgard@gmail.com).  

 Verksamhetsberättelse för 2021 

 Balans- och resultatrapport för 2021 

 Protokoll från halvårsmöte 2021 

 Budget för 2022 

 Förslag på verksamhetsplan för 2022 

Caféverksamheten 2022 

Som vi skrev om i förra numret av Snurrebocken så har Dans- och Musiksektionen en idé att 

genomföra caféverksamhet längre fram under våren. Tanken är att tillsätta en 

arbetsgrupp som arbetar fram förslag på sådan verksamhet både på vardagar och helg, 

med olika innehåll – dräkt, slöjd, sång och dans samt både för medlemmar men kanske 

också för externa deltagare. 

Så vi behöver din hjälp! Man kan hjälpa till på flera sätt – delta i 

arbetsgruppen, komma med idéer på verksamhet eller anmäla sitt intresse att 

hjälpa till vid själva arrangemangen. Oavsett hör av dig till oss så hittar vi säkert något du kan bidra med. 

Tack på förhand Dans- och Musiksektionen via 

 

Eva Edstrand     Lotta Andersson 

eva.edstrand@telia.com  folkdanslotta@gmail.com 

073-026 41 68   076-353 03 43 
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Vi gratulerar!  

Moa Nilsson  20 år 4 januari 

Anna Månsson  70 år 2 februari 

Ronny Månsson   70 år 17 februari  

Nellie Wennerberg 10 år 28 februari 

Birgitta Nilsson  80 år 20 mars 

Gull-Britt Davidsson 75 år 24 mars  

 
 

 
 
 
Unga ledare  
Att gå Malmö stads Unga ledare utbildning innebär att man får träffa olika personer 

från Malmö stads fritidsförvaltning och RF-SISU som delar med sig av sina 

erfarenheter och kunskap genom både teoretiska och praktiska delar. Under de olika 

träffarna, som var både fysiska och digitala, fick vi ta del av föreläsningar och praktiska 

övningar och vara med i gruppdiskussioner. Utbildningen avslutades gemensamt på Malmö Live 

med tvårätters middag, föreläsning och diplomutdelning. 

Vi är tre från Malmö Folkdansare som gått det första steget av denna utbildning. Som helhet har utbildningen varit 

bra, intressant och givande. Eftersom det är nya föreläsare varje gång är där såklart några vi uppskattat mer än 

andra. Den praktiska utbildningen om HLR som hölls av en ambulanssjuksköterska är det vi kommer mest ta till oss 

både som ledare och individ. 

 

/Moa, Anna och Moa 



                                      

 

Barn och ungdomar i bilder 

Här kommer en tillbaka blick på vad vi barn och 

ungdomar har gjort de senaste åren. Även om vi 

gör väldigt olika saker på de olika bilderna så har 

vi alltid lika roligt tillsammans och som ni fick 

läsa om i förra Snurrebocken är det en av de 

saker vi tycker är bäst med dansen.  



 Malmö Folkdansare profilprodukter 
Det var ett tag sen vi tog upp beställningar på t-shirts och cardigans, men nu har det kommit in önskemål från våra 

yngre medlemmar som vuxit ur det de har så då känns det som dags att ge er alla en chans att köpa våra 

profilprodukter igen. 

De produkter som vi har i lager som ni kan köpa när som helst under året är: 

Produkt Pris kr/st 
Malmö Folkdansare märke i metall 25 
Klistermärke 7 
Kulspetspenna 10 
Gympapåse 70 
Tygpåse 80 
Liten handduk  60 
Metallflaska 100 
Disktrasa 20 

 

Utöver detta så kan ni även nu beställa t-shirts och cardigans enligt nedan: 

Produkt Pris kr/st 
Cardigan junior 380 
Cardigan herr/dam 400 
T-shirt junior 185 
T-shirt herr/dam 215 

 

Både cardigans och t-shirt är med föreningens logga på fram och baksida samt att det går att få cardigan med sitt 

namn på bröstet. 

För att underlätta beställningsförfarandet har det gått ut e-post till alla medlemmar med beställningsformulär som ni 

kan fylla i. Om ni inte får detta att fungera eller har frågor så hör av er till undertecknad så hjälper jag till. 

Beställningen ska vara gjord senast söndagen den 9 februari. 

Lycka till med att visa upp er som Malmö Folkdansare, 

Madeleine Nydahl 

Mediagruppen 

0708-630048 

media@folkdans.nu 

 
Jubileumsfesten lördagen den 6 november 2021  

Lars och jag anlände 4 minuter över 10 på Motettens parkeringsplats. Inne i lokalen 
var det redan många av våra folkdansare. Vi hade med oss de glansiga dukarna, 
flera karaffer och lite till från 26:an.   
Dagen var indelad i två händelser, aktiviteter på dagen med lunch emellan kl 10.00- 
14.00 och stor fest på kvällen från kl 18.00 till 01.00.  

Aktiviteterna sattes igång. Vi delades upp i två grupper, en grupp skulle vara hos   
Helene och lära sig att fläta band. Blev man duktig på konststycket fick man gärna ta 
det med sig hem och använda det till boken du läser som bokmärke.   



Den andra gruppen hamnade hos Anna och där blev det silversmide. Anna visade oss hur man, med hjälp av tänger i 
olika tjocklekar och storlekar, klämde till och böjde en tunn silvertråd så att det till slut fick nästan utseendet som en 
hyska eller hake. Några   

blev nöjda andra tyckte det liknade något helt annat. Anna var pedagogisk och berömde oss väldigt. Kändes skönt i 
all vår iver att få till det.   

Camilla kallade till uppmärksamhet, nu skulle vi röra på oss , dansa och leka. Vi dansade ”Camillas dans”, (mitt 
förslag att kalla dansen så), en dans som ungdomarna var och är experter på och vi andra hängde på med lite 
snedsteg hit och dit. Ju mer man lyckades vara på rätt ställe ju roligare blev det!   
Sen dansade vi ”Jerusalem”, Pandemidansen som den också kallas. Den hade vi tränat på. Vi har haft den som ett 
alternativ till vår vanliga motionssysselsättning under vissa  perioder när restriktionerna har varit som tuffast.  

Efter danserna såg alla glada och nöjda ut, man var lite mjukare i lederna och 
varmare i kroppen.  

Camilla såg till att alla var med och programmet fortsatte med lekar. Flera olika 
lekar blev det. Den som jag minns, med ett stort leende på läpparna, var 
”Familjen”. Den bestod av både människor och djur. Vi delades upp i grupper, 
alla fick vara en i familjen och blev tilldelad ett av namnen i familjen.  
Vi var flera grupper, satt på stolar bredvid varandra, varje grupp för sig . Varje 
medlem i  gruppen representerade en i ”Familjen” och fick t.ex. vara mormor, Lisa, 
Per, hunden  eller katten .Alla blev någon eller något: Varje grupp bestod av 10 eller 
12 personer.  Sagan berättades med stor inlevelse av Camilla.  

Det uppstod snabbt ett myller av folkdansare som skrek och tjoade av leklust, skrapade  med stolar, sprang på 
varandra , mot varandra och landade förhoppningsvis på sin rätta  stol igen efter ett varv runt gruppens alla stolar.  
Det var ingen kort saga inte heller lång men man kan säga ”vi fick med besked vad vi  tålde”.  

Om någon inte förstod min beskrivning så kontakta Camilla!  

Behövlig paus för alla, hemåt för de flesta, packa ner maten vi hade lagat, bakat eller köpt, festkläder på och så 
iväg igen.  

Klockan är 18.00 och festen kan börja!  
Stämningen var hög och det doftade gott från maten som samlades 
på bordet, allt från  inlagd sill till pajer, köttgrytor, grönsaker och 
nybakade bröd. 
Placeringslappar i olika färger delades  ut. På varje lapp stod 
gruppnamnet du tillhörde. Vi läppjade på drinken och letade efter  
bordsgrannar. Det uppstod många roliga  möten,  vi granskade 
varandras lappar, både färg och text skulle stämma. Snart var  
tumultet över, drinken uppdrucken och alla satt fint på sina stolar 
vid rätt bord.  
 
 
Vackert dukat med våra gnistrande vita dukar, murgröna, ljusslingor 
som dekor och  gröna servietter så blev stämningen den allra bästa.  

Mätta och glada gick avdukningen som en dans och kaffet och kakan kom fram.   

Dansgolvet låg lockande och skinande blankt. Madde välkomnade oss upp och musikanterna, Lena ,Eva, 
Jonas och Anton, var på plats. Musiken fyllde rummet, nu var vi igång och ingen kunde sitta stilla längre.  

Vi dansade Väva vadmal, Familjevals med klapp, the Willow tree, Jubileumsvalsen, Bröllopshambo, 
Åttamannadans från Ödsmål, E 18, Solsäter och Engelska för två par. Vi dansade, svettades och njöt!  



Mot slutet omnämndes alla som hade arbetat hårt för att föreningen skulle hållas vid liv trots pandemin, till alla 
som ordnat andra aktiviteter,  utflykter , kurser och dansledare  som lett dansträningen på två olika håll – Marianne 
i Kroksbäck och Madde på  Lindängen.   

Festen var slut, vi städade snabbt och hemåt for alla för en god natts sömn.  

Tack Marianne och Madde, Lena, Eva, Jonas för att vi har kunnat röra på oss så regel bundet och hållit 
danserna vid liv trots alla begränsningar, munskydd och spritade  händer!  

Vi hörs och ses snart.  
Glöm inte tvätta händerna, det kan stå en ny liten vaken virus bakom knuten när man minst anar det!  

Kram på håll!  
Sassa Miselli 
   

Ljusstöpning i Klörup 

Lördagen den 4 december fick jag äran att följa med Malmö Folkdansare och stöpa ljus i Klörup. 

Det var första gången för mig. När vi kom dit så skulle vi bestämma hur många, hur långa och hur 

tjocka ljus vi ville ha. Man kunde även välja att stöpa en ljuskrona med 6 eller 8 ljus. Någon 

gjorde en egen modell. Jag stöpte 16 långa kronljus och en ljuskrona med 8 ljus.  

Perfekt tillfälle att samla vänner och bekanta för en trevlig aktivitet. 

En trevlig upplevelse i mysig miljö på landet. Definitivt ett ljus i mörkret. 

Tack för att jag fick följa med, 

Helen Holmdahl 

Foto: Madeleine Nydahl 

 

Nästa gång är jag inte nybörjare 

Jag har provat på allehanda hantverk under årens lopp och nu har jag äntligen provat på att stöpa ljus. Vi var fem 

personer från föreningen som samlades 23 november hos Ebba i Klörup för att stöpa de ljus vi hade behov av. Efter 

en kort genomgång om olika ljus och tillvägagångssätt så försåg vi oss med de vekar som fanns förberedda och 

passade in på de egna önskemålen. Så började vi att doppa i grytan, inte med 

skinkspad, utan med ljusmassa. I början kunde kan man doppa utan längre pauser 

emellan men vartefter som ljusen blev tjockare blev det längre väntan på att ljusen 

skulle svalna så man kunde doppa igen. Ungefär i halvtid fick vi en välbehövlig fikapaus 

med gott hembakat tilltugg, sedan doppade vi vidare och så småningom hade ljusen 

växt till önskad diameter. Med många ljus i lådan efter en trevlig eftermiddag var det 

dags att ge sig hemåt i den mörka kvällen från gården ute på den skånska slätten. Det 

blir kanske rentav en repris inför kommande jul, de trearmade ljusen var ju inte svåra 

att göra och kan säkert vara en uppskattad gåva att ta med i olika sammanhang. 

Birgitta Jönsson 

 



   Foto: Marie Åström Madeleine Nydahl 

Kubbturnering 

Den 29 augusti träffades 30 talet glada medlemmar på Bulltofta rekreationsområde för att inleda årets jubileum med 

en spännande kubbturnering. Vi delades in i 8 lag och därefter blev det många spännande matcher ledda av de hårda 

men rättvisa domarna, Ulrika, Anna och Monica. Efter alla lagen mött varandra och finalisterna utsetts väntades 

grillning och lunch i mycket trevligt sällskap. Jubileumsgruppen överraskade oss med god bakelse innan den hårda 

kampen om den åtråvärda segern. Vi gratulerar det vinnande laget Jonas, Moa Nimgård och Lotta. 

Det glada laget på andra plats 

Moa Nilsson, Nathali, Robert och Oliver 

 

Julotta i Vombs Kyrka  
Då var det dags igen… Vi ställer klockan och hoppar upp ur sängen för att fira julotta tillsammans i Malmö 

Folkdansare. I år fick vi njuta av en härligt kall juldagsmorgon med knastrande snö i Vomb. Men visst är det en 

utmaning varje gång när väckarklockan ringer strax innan kl. 5. Visst är det lite lockande att dra täcket över huvudet 

och sova vidare. 

Vi samlades kl. 6.00, tände våra facklor och startar vårt fina fackeltåg till kyrkan. Väl på plats hälsade vi 

kyrkobesökarna en god fortsättning på julen och en god morgon. Detta är väldigt upskattat! I år var vi lite mer 

förväntansfulla än vanligt. Vi hade hört talas om kyrkobussen, bussen som gick från Veberöd till Vomb med 

kyrkobesökare. Bussen kom men det var inte många resenärer. Men wow vilken 

service! Det var en stämningsfull julotta med flera duktiga musiker som underhöll.  

Som vanligt blev det en trevlig stund tillsammans med fackeltåg, julotta och gemensam 

frukost. I år tackar vi familjen Axklo för en fantastisk välsmakande frukost som vi avnjöt 

i Veberöds församlingshem. Stort TACK! 

Så, frågan blir nu….Vart ses vi nästa gång? 

Eva-Lena Jönsson 

 



Städdag i 26:an 
 Äntligen var arbetet med att återställa innertaket i 26:an klart så att vi medlemmar kunde återta den från 
byggnadsarbetarna. Lördagen den 8 januari var vi ett 15-tal som samlades för att ställa i ordning så att det går att 
dansa i lokalen. Möbler i caféet återställdes, alla stolar dammsögs och dammiga ytor torkades av. I köket påbörjades 
arbetet med att diska igenom allt. ”Selma” som vaktar ovanför trappan fick sig en sedan länge behövlig genomgång. 
Med hjälp av foto påbörjades arbetet med att även återställa väggarna. Tanken var att även sätta upp högtalarna i 
taket, men vi hann bara med att dra kablar. Givetvis blev det även tid för en fikapaus. Vi hann inte med allt, men 
lokalen lämnades i ett skick som gjorde det möjligt att  börja dansa veckan efter. Hur det blev med det vet vi alla .... 
 
Lena o Lars Kayser 
    

                       

Folklivskonstnären Charlotte Weibull - hennes dockor, dräkter och samlingar 

Charlotte Weibull och Möllegården i Åkarp är välbekanta för flertalet. Dräkt- och Kulturgruppen besökte 

Kummingården när Lars och Gerda Weibull november 2021 höll en fängslande föreläsning om sin mamma Charlotte 

Weibull.  

Charlotte föddes på en gård med många hantverkstraditioner utanför Borrby. Som ung började Charlotte studera på 

Universitetet i Lund. Hon började också arbeta i Nationaldräktsaffären och 1944 när hennes moster Ingrid Andersson 

lämnade butiken var det Charlotte som tog över. Hon började sy dockor i folkdräkt på 1950-talet. Förutom dockor i 

folkdräkt framställdes dockor från olika yrken, sagofigurer och många av Astrid Lindgrens figurer.  

Charlotte fick epitetet Folklivskonstnär när hon 1987 tog emot kungens medalj. 1996 blev Charlotte utsedd till årets 

skåning. 2001 firades stort jubileum, då var det 100 år sedan Nationaldräktsaffären invigdes. Under många år 

medverkade Charlotte med stort stånd på Skånedagarna.   

Tiden förändrades. Burlövs kommun erbjöds köpa Möllegården och övertog gården 2002. På Möllegården finns en 

permanent utställning om Charlotte och verksamheten. Devisen ”Dockorna för traditionen vidare. Det är mitt bidrag 

för att göra vårt dräktskick levande” finns på väggen i Möllegården. Besök Möllegården, för traditionen vidare gärna i 

kombination med något ätbart på restaurangen Segers Mat & Möten som nyligen öppnat i huvudbyggnaden, den 

forna matsalen i Charlottes hem. 

I Pilavisan nr 1/2022 finns mer information om föreläsningen ovan.  

text Anna Månsson 

foto Lars Weibull  



 

     

 

 

 

 

 

Äntligen blev det julgranshuggning igen, 11-12 dec 

Trots alltför tidig uppstigning på helgen, kyla, gyttja och ibland ösregn (inte i år tack och lov) är 

”julgranshuggningshelgen” något av det trevligaste jag vet. Vän av ordning kan undra varför dylikt elände beskrivs 

som trevligt. En befogad undring men svaret är enkelt. Ett härligt gäng med god sammanhållning och idel glada 

miner överskuggar alla yttre besvärliga omständigheter och gör arbetet så mycket enklare. Att allt är väl planerat och 

förberett har också stor betydelse. En stor eloge till Lokalsektionen, med Karin i spetsen, som skötte det hela med 

bravur trots att det var första gången de ansvarade för detta digra arbete. Att två år gått sedan sist syns inte minst 

på ungdomarna där några som sist var lekfulla ynglingar nu blivit vuxna vars muskelkraft verkligen behövdes för att 

”näta” granarna som också hunnit växa till sig på de två gångna åren.  

På lördagen hade vi viss anstormning med stora grupper som kom 

ganska tätt men trots detta flöt allt på utan några större bekymmer. 

Lite problematiskt var det gyttjiga underlaget kombinerat med att 

några av de granhuggande familjernas, förvisso eleganta, men för 

ändamålet aningen för tunna fotbeklädnad. Det problemet 

undanröjdes efterhand genom att de numera vuxna ungdomarna 

fixade granris och täckte över gyttjan. 

Bland de första gästerna på söndagen var ett stort gäng tandläkare och 

tandsköterskor. Förutom att hugga julgranar passade de på att värva nya 

patienter med en genomtänkt och sofistikerad metod beståendes av 

stora lådor med härligt julgodis som de bjöd sig själva och kommande 

grupper på. De räknade emellertid inte med att de flesta smygborstade 

tänderna vid hemkomsten.   

Gull-Britt Dahlmans minne från julgranshuggningshelgen   

 

 

Nästa presstopp för Snurrebocken är den              1 april 

2022!  

Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till snurrebocken@folkdans.nu  
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Kalender 2022 

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. 

För alla aktiviteter går det bra att maila dans@folkdans.nu för mer information eller anmälan. 

Februari 

12 Uteträning för medlemmar kl. 10.00-11.30 vid scenen i Beijers park 

27 Familjepromenad för medlemmar längs Hälsans stig i Kirseberg, samling kl. 11.00 vid caféet i Beijers park 

Mars 

02 Styrelsemöte 

03–06 European Youth Dance Festival i Danmark för Ungdomslaget 

19 Årsmöte i 26:an kl. 10.00 

30 Styrelsemöte 

Kommande därefter: 

220514–15  Bal i Kristinehamn för Herrskapsdansarna 

220526–29  100-års jubileumsresa till Stockholm 

220713–17  Europeaden i Klaipeda, Litauen 

220821   Skånedagen i Eslöv 

220827  Uppvisning Charlotte Weibulls dagen på Möllegården 

mailto:dans@folkdans.nu

