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Ordförande har ordet 

 

 

Idag står det 1 april i kalendern och det är härligt ljusa dagar även om det varit lite 

kallare de senaste dagarna. Ljuset ger mig ändå hopp om vår och sommar med 

värme. Något annat som ger mig hopp och värmer mig är det engagemang ni 

medlemmar visar nu när vi äntligen kan dansa tillsammans igen i vår lokal. Det är så 

härligt att komma till 26:an och det sprudlar av glädje och dansglada personer både 

på måndagar, tisdagar och torsdagar. Fantastiskt kul är att det är så många som 

hittat till nybörjarkursen.                                                

19 mars hade vi årsmöte och stort tack till alla medlemmar som medverkade. Det kom upp bra frågor och tips som 

styrelsen tar med sig. Styrelsen ställde även frågan om vad och hur medlemmarna vill hjälpa till med försäljning av 

olika saker för att öka intäkterna till föreningen. Tidigare har det oftast varit barn och ungdomar som har sålt saker 

för att subventionera sina aktiviteter, men styrelsen tycker att föreningen ska ta ett större 

ansvar och engagera alla medlemmar i försäljningen för att öka delaktigheten samt att 

förtjänsten ska kunna användas till all verksamhet i föreningen. Det blev en bra diskussion 

och det kom fram synpunkter både om att man inte vill knacka dörr, man har inte så stort 

kontaktnät att sälja till, tips om att dela andras inlägg på sociala medier för att sprida 

informationen om försäljning, man vill sälja saker man själv vill köpa osv. Förslag kom även 

fram om att lägga en försäljningsplan för året så att man vet om vad som planeras att säljas.                         

Styrelsen har diskuterat det som kom fram på mötet och har lagt en plan för årets            

Foto: Madeleine Nydahl          försäljning som ni ser nedan. Mer information inför respektive försäljning kommer när det 

närmar sig. Givetvis är det inget köp- eller säljtvång, men om många gör lite så blir det mycket på totalen.  

 

● September – Försäljning av Newbody produkter 

● November – Försäljning av dörrkransar och blommor inför jul   

            

● November/December – Försäljning av Bingolottos julkalender och lotter till 

Uppesittarkvällen 

Foto: Monica Nimgård 

Jag ser framemot mycket dans i vår och sommar. I tidningen får ni ta del av allt som är på  gång och jag hoppas att få 

träffa er alla. Vill påminna er alla att marknadsföra Malmö Folkdansare så fort ni får en chans. Vi har plats till många 

fler medlemmar framförallt barn, ungdomar och unga vuxna. När ni träffar vänner och andra ni stöter på så berätta 

om vår fina förening. Det gör jag.  

Kram Camilla 

Redaktionen för Snurrebocken  
Kerstin Rur och Royne Larsson 

 



DM-sektionen 

Solen skiner, snön yr, däcken ska bytas och dansen är i full gång 

Denna vecka har verkligen varit annorlunda – några dagar med minusgrader på morgonen och där snön yrde på sina 

ställen i Malmö medan det andra dagar var över 15 grader och strålande sol. I familjen har vi i alla fall bestämt oss 

att våren är på väg genom att sonen gått i shorts hela veckan och jag bytt till sommardäck. Jag hoppas vi därmed inte 

jinxat något utan att april verkligen kommer visa sin bästa sida med vår, sol och värme inför påsken som är i 

antågande. 

En sak är i alla fall säker – dansen är i full gång och i torsdags var vi 14 dansande på nybörjarkursen och 28 på golvet 

på torsdagsgruppen. Dessutom hade vi dagen till ära tre spelmän då Anton Nilsson följt med sin far Jonas Nilsson och 

anslöt till Eva Edstrand för att spela för oss. Så vi fick dansa till flöjt, dragspel, durspel och trumpet, vilket var väldigt 

roligt. 

Närmast på listan står vår traditionella Äggfest, som troligen äger rum i anslutning till att tidningen kommer ut, så 

den får ni läsa om i nästa nummer. Det är roligt att få göra något som vi brukar och i år blir det speciellt då vi bjudit 

in både Malmö Spelmanslag och Hembygdsgillet. Så det kommer bli en kväll att minnas länge. 

I maj kommer det bli bal i Kristinehamn för Herrskapsdansarna och sen en föreningsresa till Svenska Folkdansringens 

100-års jubileum i Stockholm. Även detta har vi längtat efter under dessa två år då all verksamhet legat nere eller 

skjutits på. Ser även här fram emot nästa nummer då vi troligen kan läsa mer om allt som hände under dessa 

arrangemang. 

I övrigt, förutom att dansa och ha kul, pågår det arbete i det tysta inom vår sektion. Vi planerar, diskuterar, ringer 

runt och försöker få ihop olika saker som ska till under juni och juli.  

Dels har vi tankar på en föreningsaktivitet den 6 juni, liknande den vi hade i fjol, då vi vet att den uppskattades. Om 

du vill vara med och hjälpa till hör gärna av dig snarast till Eva Edstrand. 

Annars är det ju dags att möta upp alla förfrågningar vi får kring uppvisningar. Planer pågår kring midsommarveckan 

och vi vet redan att Hyllie Parks äldreboende ser fram emot att vi kommer till dem som vanligt. I Skrylle håller man 

på med en utbyggnad av toaletter och nytt Naturum så där är inget klart än, men vi har fått in andra förfrågningar 

också. Vi kommer också vara en del av ”Sveriges sydligaste folkfest” i Smyge andra helgen i juli där vi kommer ha 

både uppvisningar och prova-på dans för alla åldrar. 

Mer om allt detta kommer ni få information om löpande via e-post eller i nästa Snurrebocken. 

Fram till dess hoppas jag få ser er på dansgolvet, 

Madeleine Nydahl   

Dans- och Musiksektionen   

dans@folkdans.nu   

0708-630048    

                                               

mailto:dans@folkdans.nu


 

Vårtermins Bus 

I mars var det äntligen dags att träffa alla barn- och ungdomslagare. En solig lördag samlades mellan- och 

ungdomslaget för kick-off i Pildammsparken. Några av oss hade anslutit sig till utedansen i Beijers park den 12 

februari men officiellt startade terminen den 7 mars i vår älskade 26:an. Den 

21 mars uppmärksammade vi Rocka sockorna, dagen då allas lika värde hyllas. 

Förutom måndagsträningar planerar vi att träffas en dag i månaden utomhus. 

Nästa träff kommer vi att dansa och leka i Beijers Park måndagen den 18 april, 

vi har även bokat en heldag i Skrylle den 14 maj och avslutningsträning den 4 

juni. 

Vi ser fram emot den 6 juni då det planeras en föreningsdag likt förra året där 

vi klädde oss i dräkter och dansade och visade upp oss i Malmö. Förhoppningsvis blir det även 

en rolig midsommaruppvisning i vanlig ordning.  

Känner du någon som skulle vilja börja dansa så har vi plats i våra grupper. Hör av dig till en av oss ledare så är alla 

välkomna att prova på att dansa med oss.  

Vi hoppas vi ses! 

 Alexandra Magnusson- Bajorics 

 

Heldag med ungdomarna 

Dagen började med att vi samlades i Pildammsparken och gjorde samarbetsövningar samt lekte lekar. Vi försökte 

bl.a. reda ut den klassiska handknuten och lekte olika varianter av pjätt. Efter det fick vi testa på att skapa våra egna 

danser gruppvis vilket var både roligt och lärorikt, men också svårt! 

Efter en lunchpaus gick vi till amfiteatern och fortsatte med lekarna, vi fick bl a bygga 

höga torn och skapa en mänsklig stol (se bild). Vi visade även upp och lärde oss 

varandras danser, det var spännande att se vad de andra hade gjort.  

Sen var det dags för middag och då tog vi oss till 26:an och köpte pizza. Nu sitter vi 

trötta och glada och ser fram emot ett avslut med kortspel och popcorn.  

/Ellen, Klara, Moa, Moa och Tilde  

Foto: Camilla Lindvall 

                         



   

   

Besök Burlövs gamla  

prästgård och   

Kronetorps mölla   

tillsammans med   

Dräkt- och   

Kulturgruppen 

Tidpunkt: 15 maj med start kl. 13.00 i 
Burlövs gamla prästgård.  

Program Eftermiddagen inleds med guidning av Hembygdsföreningen  

i Burlövs gamla prästgård. Därefter serveras våfflor med kaffe/te i  

trädgården. Passa gärna på att också titta in i den gamla kyrkan.  Kl. 

15.30 väntar Möllepågarna på oss i Kronotorps mölla. Där bjuds  på 

guidning av mjöliga vitklädda möllepågar.   

Kostnad totalt för 2 guidningar och fika med våffla 100 – 140  

kr/person. Priset beror på antalet deltagare (minst 15 pers. max. 25  

pers.).   

Anmäl dig senast 5 maj, därefter lämnas info om exakt kostnad, som  

ska vara inbetald före besöket. Bindande anmälan.  

Anmälan till drakt@folkdans.nu eller till Anna 0702 531 592, ange  

namn, e-postadress och antal personer.   

 

 

 

 

 



 

 

. 

Vi gratulerar!  

Birgitta Karlsson 70 år 20 april 

Eva Edstrand  70 år 25 april 

Annika Otterhag 50 år 3 maj 

Stefan Magnusson 65 år 10 maj 

Per-Arne Norell  60 år 14 maj 

Marianne Thees 70 år 30 maj 

Camilla Pålsson  55 år 31 maj 

 
 

 

   

  

Hälsningar från Kristina Johansson, en folkdansarkompis i förskingringen 
 

Tror att det var våren -07 som jag såg en annons i tidningen om en prova-på-

kväll hos f.d. Folkdansens Vänner. Jag valde att gå dit, tyckte att det var 

jätteroligt och fortsatte. Efter hand under mitt medlemskap så började jag delta 

i mediasektionen och sedan även i lokal- och fastighetssektionen. Efter ett par 

år med lite mindre att göra på jobbet utanför Malmö, så valde jag att flytta hem 

till Dalarna igen. Färden gick till grannkommunen från uppväxten, Malung 

Sälens kommun.  

 

Har prövat mig fram på olika arbetsplatser, men hamnade till slut -19 vid Bäckaskogs 

Äldreboende i Vansbro kommun. Trivs oerhört bra med de boende och mina kollegor. 

Vad det gäller folkdans, så har jag än så länge inte återupptagit aktiviteten. När 

Pandemin tillåtit så har jag deltagit i vattengympa och även testat körsång med 

Joyvoice. Som många säkert sett på Facebook är annars mitt största intresse att 

brodera.  

 

Till sist vill jag hälsa till alla kära folkdansare i Malmö, det har varit en ära att få dansa med och lära känna er! Vill 

önska en massa dansglädje framöver och hoppas att restriktionerna lättar för er! 

 

Kram // Kristina Johansson 

Foto: Kristina Johansson 

 

 

 

 



 

 

Svenska Folkdansringen Riks och Distrikt 

Som du kanske vet så tillhör Malmö Folkdansare riksorganisationen Svenska Folkdansringen både på riksnivå, men 

också genom distriktet Skåne – Blekinge. Men vet du vad det innebär för dig som medlem? 

Svenska Folkdansringen som bildades 1920 studerar, levandegör och för vidare svensk folklig kultur genom 

verksamheter såsom dans, lek, musik, sång, dräktkultur, hantverk, matkultur, folktro, seder och bruk. 

Folkdansringen Skåne bildades 1924 och Folkdansringen Blekinge bildades 1950. De två distrikten slogs samman till 

det nuvarande Folkdansringen Skåne-Blekinge 2020 och har idag ca 1300 medlemmar organiserade i ca 40 

föreningar. 

För oss som förening innebär det att dessa organisationer finns där som stöd 

för oss i olika frågeställningar, men hjälper också till med till exempel 

försäkringar och medlemsregister. 

För dig som medlem är du därmed försäkrad när du deltar i träning eller annan 

aktivitet inom föreningen. Dessutom har du möjlighet att delta i de kurser, 

föreläsningar och aktiviteter som ordnas både på riks- och distriktsnivå. Ett par 

gånger per år får man som medlem dessutom trevlig läsning i form av Hembygden från Riks och 

Pilavisan från Distriktet där man också själv kan bidra med både artiklar och annonser. 

På Riks hemsida finns det även möjlighet boka boende i Stockholm samt köpa CD-skivor, dansbeskrivningar, noter 

och mycket annat. 

Förutom föreningens resa till Svenska Folkdansringens 100-års jubileum i Stockholm kommer vi också delta i 

distriktets arrangemang Skånedagen den 21 augusti i Eslöv.  

Vill du läsa mer om Svenska Folkdansringen? Kanske se vad som är på gång? Eller köpa något i Riks butik? Då ska du 

besöka: 

https://folkdansringen.se 

http://skane-blekinge.folkdansringen.se  

Är du intresserad av folkmusikevenemang rekommenderas du titta in på https://folk.nu där du kan hitta vad som 

händer nära dig. 

Är det så att du inte får Hembygden eller Pilavisan, eller att ni får flera nummer till alla i familjen och kan tänka er att 

dra ner på antalet? Kontakta då Elisabeth Gerderoth via medlem@folkdans.nu så ser hon till att det blir rätt 

framöver. 

 Malmö Folkdansares styrelse 

 

 

 

 

https://folkdansringen.se/
http://skane-blekinge.folkdansringen.se/
https://folk.nu/
mailto:medlem@folkdans.nu


 

 
 

Hälsans stig i Kirseberg söndag den 27 februari 

Promenaden började vid caféet i Beijers Park och Kerstin berättade att parken anlades 1885 av 

grosshandlarna Gottfried och Lorens Beijer och 1901 övertogs parken av staden, 1904 öppnades den för 

allmänheten. År 1908 fastställdes namnet Beijers plantering, vilket ändrades 1936 till det nuvarande. Den anlades 

ursprungligen på ett flygsandsfält med naturliga kullar. Numera består den av högstammigt bokbestånd, en 

slåtteräng, damm och generösa gräsytor. I närheten av caféet ligger en temalekpark. Sedan 2018 spelas TV-

programmet Sommarlov i Beijers Park. 

Vi gick vidare genom vackra Rostorp med dess 20-tals villor och stora 

trädgårdar. Här och var kunde vi se vårtecken: snödroppar, vintergäck och små 

gröna blad på några buskar. 

Ola uppmärksammade oss att på Östra Fäladsgatan 29 bodde Anita Ekberg. 

Vi lämnade Rostorp och gick vidare via Segevångs torg, kvarteret Ögonlocket 

och Ögonbrynet, som Jan-Inge berättade om, till Östra sjukhusområdet och 

Sege park. 

Det byggs många nya bostäder i området kring de gamla K-märkta 

sjukhusbyggnaderna.  

Vintern 2020/2021 påbörjades bygget av ett klimat- och miljöanpassat område 
med bostäder för alla. Här testas nya metoder där cirkulära lösningar, som till 
exempel områdets vattenförsörjning samt lagring och användning av energi, 
står i fokus. De boende ska också kunna dela verktyg, cyklar och lokaler med 
sina grannar.               Foto: Kerstin Rur 

Sofia som bor i Segevång sedan 2002 berättade om hur det såg ut innan byggarbetet sattes igång.   
     

Efter ca en timmes promenad var vi tillbaka i Beijers Park och fikade i solen vid dammet. Fiskmåsarna kretsade 

ovanpå men vi klarade att behålla vårt fikabröd. 

Vid pennan Sofia Karlsson (ny i Malmö Folkdansare) 

 

Vilka är vi? 

Precis efter föreningens årsmöte, har vi låtit funktionärerna i våra sektioner och grupper svara på några frågor. Alla 

sektioner och grupper skulle svara på frågan ”Vad gör sektionen/gruppen?”. Därefter har man valt ut ett par 

personliga frågor som funktionärerna svarat på. 

I presentationen nedan finner ni alla som ingår i respektive gruppering samt att bakom varje namn står det antal år 

man suttit med som ledamot/funktionär räknat från årsmötet 2017 då föreningens sektioner/grupper skapades. Alla 

står i bokstavsordning förutom sektions- eller gruppledare som står först med understruket namn. 

Detta är första delen av presentationen där styrelse, Barn- och Ungdomssektionen, Dans- och Musiksektionen samt 

Mediagruppen presenteras. Övriga presenteras i nästa nummer. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/1885
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Beijer
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Lorens_Beijer&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/1901
https://sv.wikipedia.org/wiki/1904
https://sv.wikipedia.org/wiki/1908
https://sv.wikipedia.org/wiki/1936
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bok_(tr%C3%A4d)


 

Styrelsen har det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet mellan årsmötena och är ett stöd till sektioner och 

grupper i deras arbete. Vi diskuterar övergripande frågor för föreningen och ansvarar för ekonomin med bland annat 

söka olika bidrag mm.  

Ledamöter/funktionärer: Camilla Lindvall (5), Agneta Hansinger (5), Anna Månsson (3), Karin Persson (5), Madeleine 

Nydahl (5), Monica Nimgård (5), Nathali Willman (4) och Ulrika Wedin (2). 

Frågor: 

1. Vad är viktigast  för dig att ha i kylen? 

 Styrelsen svarar mjölk, kvarg, ägg, smör och grönsaker. 

2. Vilken är din favorithögtid? 

 De flesta svarar julen, men någon svarar midsommar och påsk. 

 

                                                         



         

Barn- och Ungdomssektionen ansvarar främst för de aktiviteter som är för våra barn och ungdomar. Det kan vara allt 

från att planera och genomföra dansträningar, uppvisningar, läger och resor till att representera vår verksamhet vid 

olika arrangemang, ex föreningsmässor för att locka ännu fler medlemmar. 

Ledamöter/funktionärer: Nathali Willman (5), Alexandra Magnusson-Bajorics (5), Anna Larsson (1), Ann-Katrin Norin 

(5), Camilla Lindvall (5) och Monica Nimgård (5). 

Frågor: 

1. Vilken app använder du mest? 

 Nathali – Instagram eller Spotify 

 Alexandra - Netflix, Messenger  

 Anna – Tiktok eller Gmail 

 Ann-Katrin– Nextory 

 Camilla - Gmail appen eller Spotify 

 Monica - (egentligen Teams men det är ju så tråkigt att svara.... så då blir det) Storytel 

 
2. Vilken var den senaste filmen du såg? 

 Nathali – Harry Potter och de vises sten 

 Alexandra – 10 orsaker att hata dig (älskar 90tals filmer) 

 Anna - Trolls 2 

 Ann-Katrin - Project Adam 

 Camilla - Love is a piece of cake 

 Monica - Pet detective 

 

3. Vilken fika hade du helst velat ha på mötena? 

 Nathali – Allt med choklad. Och en kopp kaffe! 

 Alexandra – Blåbärspaj med vaniljsås  

 Anna – Kanelbullar 

 Ann-Katrin – Frukt 

 Camilla - Frukt och en kopp te 

 Monica - Vanlijlatte från Espresso House 



 

 

Dans- och Musiksektionen ansvarar för föreningens dansverksamhet för vuxna och ska därmed se till att 

danskunnandet inom våra olika dansgrupper håller en god kvalité samt ansvarar för musik, i alla former, till träningar 

och uppvisningar. Sektionen ansvarar även för planering av arrangemang, att göra kort- och långsiktig reseplanering 

och därmed planera för och genomföra resor samt besök. 

Ledamöter/funktionärer: Madeleine Nydahl (5), Alexandra Magnusson – Bajorics (0), Ann-Charlotte (Lotta) 

Andersson (5), Eva Edstrand (5), Maria Cedergren (5) och Marianne Halling (5). 

Frågor: 

4. Vilken app använder du mest? 

 Madeleine - Authenticator (job-app) annars mail via Outlook. 

 Alexandra - Spotify och sociala medier för att kommunicera med familj & vänner. 

 Lotta – Skånetrafiken och Instagram. 

 Eva - Mail och Sydsvenskan. 

 Maria – Gmail. 

 Marianne - Finns många som används med samma frekvens. 

 

5. Om du skulle flytta till annat land, vilket skulle det vara? 

 Madeleine – Japan 

 Alexandra - Flyttat till Sverige för snart 10 år sedan och är nöjd med det, förutom kylan och 

vinden - det är mars liksom! 

 Lotta – Italien 

 Eva – Norge 

 Maria – Vet ej?! 

 Marianne - Frankrike eller Storbritannie 



 

Mediagruppen informerar och marknadsför Malmö Folkdansares verksamhet till föreningsmedlemmar och andra 

intressenter via föreningens hemsida, Facebook och Instagram samt medlemstidningen Snurrebocken. 

Ledamöter/funktionärer: Kerstin Rur (5), Madeleine Nydahl (4), Moa Nimgård (1), Royne Larsson (5), Tilde Grizell (1) 

och Volker Albrecht (5). 

 

Frågor: 

1. Om du vann 10 miljoner kronor, vad skulle du göra då? 

 Kerstin - Jag skulle bjuda min familj på en jordenrunt-resa. Resten skulle jag skänka till 

välgörande ändamål/cancerforskning. 

 Madeleine - Köpa vårt drömhus och resa med familjen. 

 Moa - Resa massor. 

 Royne - Köpa en Ferrari. 

 Tilde - Två resor, en jordenrunt och en till många National Parks i USA. 

 Volker - Hålla tyst! 

 

2. Vilken färg skulle du aldrig ha på väggen? 

 Kerstin - Svart eller guld 

 Volker – Brun 

 Royne – Ljusblå 

 Madeleine – Rosa 

 Moa – Grön 

 Tilde – Orange. 

 
 
 
 
 
 



Tack för Genarpsdräkt 
 
Tack Ingrid Mernelius för den unika dräkten med prominens som du skänkt till Malmö 

Folkdansare. Dräkten tillhörde ursprungligen Johanna Hellström född Persdotter 1861 i 

Genarp. Dräkten består av livkjol, bomullsblus med stråveck och virkad spets, livstycke med 

spets, svart jacka med skört och fint rött förkläde i rosengång med förklädsband bådadera 

vävt av givarens farfars mor på 1920-talet. Givarens faster Karin fick dräkten som 17-åring och 

använde den bl.a. 1931 på Skytteföreningens fest i Genarp. På 1990-talet fick Ingrid Mernelius 

överta dräkten och sen dess har den legat nerpackad. Tanken har varit att den skulle gå vidare 

i släkten, men det har tyvärr inte blivit så uppger givaren. 

Dräkten är ett intressant och unikt tidsdokument mycket välsydd, både maskinsydd och handsydd. Storleken 

uppskattas till 34 – 36. Det är fritt fram för någon av våra smala ungdomar att låna dräkten inför dansuppvisning och 

föreviga det med foto som vi kan överlämna till givaren.  

Dräkt- och Kulturgruppen  

 

 

        

Utedans i Beijers Park 

 

Lördagen den 12 februari samlades ca 15 st av Malmö Folkdansare i Beijers Park i Malmö. 

Camilla ledde uppvärmningen och dansen. Först dansade vi i gräset och när det inte var så halt 

mer fortsatte vi att dansa på scenen. 

 

Vi dansade Oh Susanna, åttamannadans från Ödsmål, 

Engelska och Väva Vadmal där den yngsta flickan tog täten. 

Lite linedance till Jerusalema, och en ny linedance till Danne 

Stråheds ”Cykelen är nyckelen”. 

 

Sedan avslutade vi med egen fika och en pratstund. Så 

glad jag blir när jag får dansa med olika åldrar. 

 

Tack för en trevlig samvaro och ert engagemang. 

 

Marianne Thees 

Foto: Madeleine Nydahl 

                            



 

Ungdomshörnan 

 

 

Välkommen till 
tidningens  

ungdomshörna! Inför  

denna upplagan 
frågade vi  

föreningens barn och  

ungdomar 10 
konstiga  

frågor, här ser du 
några  

utav svaren! 

 

 



 Nästa presstopp för Snurrebocken är den 2 maj 2022!  

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

 

 

 

 

 

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. 

 

mailto:snurrebocken@folkdans.nu
mailto:dans@folkdans.nu


April 

14 Äggafest i samband med Torsdagsgruppens träning kl. 19.00                

18 Uteträning i Beijers Park för Barn och Ungdomar   

27 Styrelsemöte 

 

Maj 

01 Presstopp Snurrebocken 

14 Heldagsaktivitet för Barn och Ungdomar 

14-15 Bal i Kristinehamn för Herrskapsdansarna 

15 Besök till Burlövs gamla kyrka och Kronotorps mölla – anmälan senast 5/5 till drakt@folkdans.nu 

19 Terminsavslutning Nybörjarkursen 

24 Terminsavslutning Herrskapsdansarna 

26-29 Föreningsresa till Svenska Folkdansringens 100-års jubileum i Stockholm 

31 Styrelsemöte 

 

Juni 

04 Terminsavslutning Barn och Ungdomar 

06 Föreningsaktivitet i Malmö, mer info kommer 

09 Terminsavslutning Torsdagsgruppen Vuxna 

16 Extra träning inför sommarens uppvisningar – vuxna 

23 Extra träning inför sommarens uppvisningar – vuxna 

20-25 Midsommarveckan blir det uppvisningar runt om i Malmö, mer info kommer 

 

Juli 

08-09 Uppvisningar och prova-på dans vid Sveriges sydligaste folkfest i Smyge 

13-17 Föreningsresa till Europeaden i Klaipeda, Litauen 

 



Augusti 

18 Terminsstart Torsdagsgruppen Vuxna 

21 Skånedagen i Eslöv 

24 Styrelsemöte 

26 Presstopp Snurrebocken 

27 Uppvisning Charlotte Weibulls dagen Möllegården 

29 Terminsstart Barn och Ungdomar 

30 Terminsstart Herrskapsdansarna 

 

Övrigt 

221006 Halvårsmöte kl. 18.30 

230304 Årsmöte 

 

 


