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Ordförande har ordet 

Temperaturen kryper neråt och mörkret faller tidigare på kvällen, 

men på våra dansträningar är det både värme och ljus. Så härligt att 

höra från alla ledare att det är full aktivitet i alla lagen och extra roligt 

att knattelaget har startat upp igen där två ungdomar nu är ledare. Vi 

har plats till fler dansare framför allt i de yngre lagen. Har du vänner, 

grannar eller släktingar som har barn så berätta om vår fina förening 

och att alla är välkomna att komma och dansa med oss. Ju fler vi är 

desto roligare har vi.  

Vill uppmärksamma alla på att nytt datum för årsmötet är söndagen 

den 12 mars. Vi har flyttat årsmötet med anledning av att föreningens ungdomar är inbjudna till 

European Youth Dance Festival i Danmark första helgen i mars.  

På tal om resor så har föreningen blivit inbjuden till Haga Ungdomsförening i Helsingfors, Finland. 

Deras önskan är att vi kommer med dansare från alla åldrar under Kristi Himmelsfärdshelgen. Boka 

helgen redan nu. Vi kommer att komma ut med mer information och anmälan inom kort.  

Föreningen har fått sponsring med 7.000 kr till barn- och ungdomsverksamheten från Madeleine 

Nydahls jobb Fellowmind. Pengarna ska användas i samband med resor till Barnlek och Finland enligt 

överenskommelse med Fellowmind. I utbyte så kommer Fellowminds logga att finnas på föreningens 

hemsida under ett år samt att deras anställda är välkomna att prova på dans på våra träningar. 

Madeleine kommer även att hålla ett danspass på ett av företagets personalevent. Vi är oerhört 

glada för detta bidrag så att föreningens barn och ungdomar kan få komma ut och resa och träffa 

andra dansintresserade.  

Nu ser jag fram emot advent och jul med allt vad det innebär. Inom föreningen har vi många 

aktiviteter kvar såsom terminsavslutningar, julfest, julgranshuggning och julotta. Vill du veta mer om 

respektive aktivitet så kontakta din ledare eller mig. Glöm inte anmäla dig till de olika aktiviteterna. 

Hoppas att träffa många av er. 

När julhelgen kommer önskar jag er alla en riktigt skön avkoppling med era familjer. Jag ska njuta av 

fina dagar med mycket familjemys.  

God Jul och Gott Nytt År önskar jag er alla! 

Kram Camilla 

 

 

Redaktionen för Snurrebocken  
Kerstin Rur och Royne Larsson     



DM info – Terminen går mot sitt slut 
 
Idag har första snön kommit till Malmö och även om den inte blir långvarig är det en indikation på att 
julen närmar sig och därmed också att terminen snart är slut. Vi har haft välbesökta dansträningar i 
alla våra grupper och det märks att många längtat tillbaka till dansen. Naturligtvis är vi i sektionen 
glada för detta och framför allt glada för att vi ser en del ”gamla” dansare återvända främst till vår 
nya Tempo och teknik grupp på måndagar, men också att vi fått en hel del nya medlemmar. Vi hälsar 
er alla välkomna! 
 
Även om året går mot sitt slut så har vi en del kvar att göra 
innan dess. Vi har ju avslutningar i samtliga grupper där vi slår 
på stort med glöggfest med inbjudna gäster från Linderöd på 
torsdagen den 1 december kl. 18.45 i 26:an. Det blir glögg 
(naturligtvis), dans till massor av spelmän och fika innan vi säger 
God Jul och Gott slut. 
 
Utöver detta så avslutar vi sen ett par dagar senare med julmarknad på Katrinetorp lördagen den 3 
december. Det blir dans kring granen där vi hjälper till kl. 11.00 och 12.00, men också uppvisning av 
alla våra folkdanslag kl. 11.30 och 12.30. Vi behöver som vanligt all hjälp vi kan få och eftersom det är 
utomhus är det bra om vi är många som kan bytas av. Marknaden i sig har öppet mellan 10.00-17.00. 
 
Sen tar vi ett uppehåll där vi samlar krafterna för att sen med stor baluns drar igång på det nya året 
med att vi tar över ”Dansesjov” från vår danska vänförening Taastrup Folkedanserforening. Vi har 
bjudit in Vill och Susanne som har haft denna kurs i Danmark under många år där många av oss varit 
med och dansat så det står härliga till. Nu tar vi över stafettpinnen och lördagen den 7 januari mellan 
11–17 har vi kurs i 26:an följt av middag och samkväm på kvällen. Ledare under kvällen blir förutom 
Vill och Susanne även Camilla, Nathali och undertecknad. Läs mer om arrangemanget på annan plats 
i tidningen. 

 
Så har du inte anmält dig till ovan än är det dags, skriv upp dig på listorna i 26:an eller till 
dans@folkdans.nu . Vi blir glada för alla anmälningar som kommer in och all hjälp vi kan få. 

 
Eftersom detta är sista numret för året önskar jag och Dans- och 
Musiksektionen er ett riktigt gott slut på terminen, en god jul och ett gott 
slut på 2022. Vi ser fram emot att träffas på ovan arrangemang och 
speciellt på Dansesjov den 7 januari. 
 
Madeleine Nydahl   
Dans- och Musiksektionen  

            

Vi gratulerar!  

 Brita Nilsson                  80  år 17 januari 

 Christel Åkerman             60 år 20 januari 

 Björn Eriksson               80 år 15 februari 

 Elisa Norin                         10 år 28 februari   

 

mailto:dans@folkdans.nu


BUS informerar 

Den här höstterminen kan man verkligen utropa – ÄNTLIGEN! 

ÄNTLIGEN får vi dansa tillsammans 

ÄNTLIGEN får vi vara i vår fina lokal 

ÄNTLIGEN får vi åka på läger och resor 

ÄNTLIGEN har vi en knattegrupp igen 

ÄNTLIGEN får vi ha tittekvällar 

ÄNTLIGEN får vi ha en julfest tillsammans... 

Man blir glad ända in i själen av att se att trots alla utmaningar de senaste åren har vi alla hållit ut och 

kan nu ÄNTLIGEN återgå till vår vanliga, fantastiska och fullplanerade verksamhet. Det som ligger 

närmast i tiden är: 

● 3/12 - Uppvisning på Katrinetorps julmarknad  
● 4/12 – Malmö Folkdansares julfest 
● 5/12 – Terminsavslutning för knattar, barn och ungdomar 
● 10-11/12 – Julgranshuggning 
● 25/12 – Julotta med efterföljande frukost 

 

Många av dessa punkter har ni fått information via e-post och en del av dem kan ni läsa mer om i den 

här tidningen. Saknar du information om några av punkterna för du gärna kontakta mig så berättar 

jag mer. 

Vi avslutar 2022 med flaggan i topp och kommer att fortsätta på samma vis under 

2023. Vi har mycket planerat, både stora och små aktiviteter. Allt eftersom vi 

kommer längre i planeringsarbetet kommer ni också få mer information. En del av 

följande punkter är speciellt för våra knattar, barn och ungdomar medan andra är för 

alla medlemmar i vår förening. 

● 16/1 – Terminsstart för knattar, barn och ungdomar 
● 2-5/3 – European Youth Dance Festival i Danmark för ungdomslaget 
● 18-21/5 – Besöka Haga Ungdomsförening i Finland för alla medlemmar 
● 12-15/7 – Barnlek i Lerum för de i åldern 8-16 år 
● Uppvisningar under midsommar och sommaren 

 

Vi dansledare och i sektionen ser framemot en riktigt härlig avslutning på 2022 och en fartfylld start 

på 2023. Har du en eller flera kompisar som vill följa med till träningen är de alltid hjärtligt välkomna 

Vi ses! 

//Nathali Willman  

 



* sjov = kul 

 

 

 

Traditionen med våra danska vänner är tillbaka, så kom 

till "Dansesjov" lördagen den 7 januari 2023 i Malmö. 

Vi håller återigen kurs i spännande danser och målar 

med hela paletten och dansar svåra och lätta danser - 

kul och utmanande - snabbt och långsamt - kanske lite 

känt, men förmodligen mest okänt! 

Dansen leds av Vill & Susanne Petersen under kursen 

samt av dansledare från Malmö Folkdansare under 

kvällen. Vi har med musiker från båda 

dansföreningarna. 

Kursen äger rum i Malmö Folkdansares lokaler på 

Sallerupsvägen 26, Malmö, Sverige.  

Den pågår kl 11.00 - 17.00, därefter blir det gemensam 

måltid kl 18.00 och dagen avslutas med dans så länge vi 

orkar. 

Priset är: 300 SEK för kursen, smörgåstårta, kvällsfika 

och dans. Ta med egen lunch och dricka. Kaffe, thé, saft 

och vatten finns på plats. 

Anmälan senast den 18 december 2022 till: 

dans@folkdans.nu 

Vid frågor:  

Madeleine Nydahl tfn. 0708–630048 

 Traditionen med vores svenske venner er tilbage, så 

kom til "Dansesjov" lørdag den 7. januar 2023 i Malmø. 

Vi holder igen kursus i spændende danse og maling 

med hele paletten og dans svære og lette danse - sjove 

og udfordrende - hurtigt og langsomt - måske lidt 

kendt, men nok mest ukendt! 

Dansen ledes af Vill & Susanne Plesner-Petersen  under 

kurset og af danseledere fra Malmö Folkdansare i løbet 

af aftenen. Vi har musikere fra begge danseforeninger. 

Kurset foregår i Malmö Folkdansares lokaler på 

Sallerupsvägen 26, Malmø, Sverige.  

Det varer fra 11.00 - 17.00, så er der fællesspisning kl 

18.00 og dagen afsluttes med dans så længe vi orker. 

Prisen er: 300 SEK for kurset, smørrebrødskage, 

aftenkaffe og dans. Medbring selv frokost og 

drikkevarer. Kaffe, te, juice og vand er tilgængelig. 

Tilmelding senest 18. december 2022 til: 

svipp@mail.dk 

For spørgsmål:  

Vill Plesner-Petersen Tlf. 25 15 98 61 

Vi hoppas vi ses i januari, 

Malmö Folkdansares Dans- & Musiksektion  

under dansledning av   

Camilla Lindvall, Nathali Willman & Madeleine Nydahl  

 Vi håber at se dig i januar, 

Taastrup Folkedanserforening under danseledelse af  

Vill & Susanne Plesner-Petersen     

 



 

                                                                                             Julgranshuggning 
 
Helgen 10 – 11 december har vi vårt årliga event med arrangemang av julgranshuggning för 
företagskunder. Det är fem företag som bjudit in personal eller kunder till att komma till skogen för 
att hugga en fin julgran. Vårt uppdrag är att näta granarna, servera grillad korv, varm glögg, kaffe, te, 
julmust och pepparkakor. Vi säljer även kalender till bingolotto samt lotter till uppesittarkvällen.  
 

Till detta behöver vi hjälp av medlemmar eller föräldrar till dansande barn. 
Arrangemanget är en viktig inkomst till föreningen. Det finns redan namn på listan i 
26:an men det är plats till fler. Alla som är med i skogen brukar tycka det har varit 

en mysig dag eller dagar.  
 

Hör av dig om du har möjlighet att sätta av en hel dag eller en halv dag för att 
vara med oss i skogen. Vi hjälps åt med transporterna så det är inget hinder om 
du inte har bil. Du kan skriva dig på listan i 26:an eller ringa till Karin på telefon 
0725 47 78 81.  
 

Hoppas vi ses i skogen 

Lokalsektionen / Karin Persson 

 

 

Julotta 

Välkomna på julotta den 25 december i Tottarps kyrka (utanför 
Staffanstorp). Vi samlas 06.15 vid Tottarps skola för en kortare promenad, 
ca 200m till kyrkan där vi sedan ställer upp i fackeltåg. 
  
Efter gudstjänsten bjuder familjen Welin på frukost i Särslöv. 
  
Anmälan sitter uppe i 26:an fram till den 5/12. Går även att anmäla sig 
direkt till mig, Ulrika Welin via mail welin.ulrika@gmail.com  eller tel. 
0729625169. 
  
Vi ses på juldagens morgon! 
Hälsningar Ulrika med familj.  

                    

mailto:welin.ulrika@gmail.com


  

Ungdomsträff  
  
Den 4/11 träffades vi några ungdomar i 26an. Vi började med lite spel och fika. Sen dansades det 
bland annat skinnkompass och linedance. Vi åt pizza och avslutade träffen med en frågesport. Dagen 
var både rolig och mysig. 
 
Klara Albrecht och Ellen Norin 
Foto: Moa Nimgård                         

 

 

Bingolotto Julkalendrar och Uppesittarlotter till jul!

Kvällen den 23:e december kommer det att bli en lång och härlig
direktsändning med Bingolotto under 4,5 timmar med julstämning
och underhållning av högsta kvalitet. 

Det ska rimmas till julklappar, sjungas härliga julsånger och inte minst
ska 168 miljoner kronor delas ut och Bingolotto har lovat fler vinster
och vinnare än någonsin tidigare, bland annat blir det 5 bingospel
med chans till vinst i samtliga!

Malmö Folkdansare säljer i år både lotter till uppesittarkvällen den 23 
december och julkalendrar att skrapa ända fram till julafton!

Priset för lotterna är 100 kronor för enkellott, 200 kronor för
dubbellott och 300 kronor för trippellotten. Julkalendrarna säljer vi 
för 100 kr styck.

Beställ av din Malmö Folkdansare-representant och ge därmed ett
välkommet bidrag till föreningens verksamhet.

Stort TACK och God Jul önskar,

 

 

 

 



 

Foto: Nathali Willman 

Tittekväll hos Knattarna 

I juli 2018 föddes en flicka som från start älskat att dansa. På sin första julfest 2019 fick hennes 

mamma bära henne från dansgolvet när grupperna skulle ha uppvisning. Varje år under 

midsommaruppvisningarna har hon inte förstått varför hon inte får dansa tillsammans med de           

andra barnen i fina kläder.  

Hon har sedan längtat och räknat ner tills den dagen hon skulle fylla 4 år. För när man fyllt 4 år – då 

får man lov att börja dansa i Knattelaget hos Malmö Folkdansare. Och den 14 november fick hennes 

familj äntligen vara med på hennes första Tittekväll. Under ledning av Moa och Anna bjöd de två 

knattarna in till en härlig träning för att visa vad de lärt sig. Lite fniss och skratt men sedan full 

koncentration på vad de skulle göra. De har verkligen hunnit med att lära sig många danser och 

grunder. Vi fick bla se dem: 

● dansa klack och tå 

● dansa i ring tillsammans och i par 

● dansa armkrok och sidsteg 

Och tillsammans fick de även alla gäster att dansa både Clowndansen och Papegojan. En stor eloge 

till ledarna och knattarna som lyckades få ner alla gäster på golvet för att slingra sig som ormar. 

Underbart att få se vad de lärt sig och hur roligt de har tillsammans, nu ser jag fram emot deras 

deltagande under uppvisningen på julmarknaden på Katrinetorp. 

//Moster Nathali         

TACK 
 
Ett stort tack till Malmö Folkdansares ungdomslag som förgyllde vår 
jubileumsfest med härlig dans. Ur publiken hördes bland annat 
– så samdansade de är 
– så kul att se, jag dansade själv i min ungdom.  
Många kände igen en del av danserna och musiken och alla njöt av 
uppvisningen.  
 

Festkommittén, PRO Lindeborg-Tygelsjö                                                            



Funktionärsdag 4 september 

 
Det blev en tidig söndagsmorgon för oss funktionärer som var med när 
Mathias från Akutinsats kom till 26:an. 
En föreläsning med många diskussioner och samtal med rubriken ”Om 

olyckan är framme - Vad gör jag i väntan på ambulans”. Epilepsi, diabetes, 
stroke, hjärtinfarkt och allergiska reaktioner var en del av allt vi gick 
igenom. 
Vi fick också en genomgång av hjärtstartaren och tränade HLR på dockor. 
  
Efter lunch blev det diskussion i stora och små grupper om föreningens 
värdegrunder och vision! 
Även här en massa diskussioner och förslag! Det är nu styrelsens jobb att 

sammanfatta, tur ändå att en enighet gick att skönja i de olika förslagen  
  
Tack för en toppendag! 
Ann-Katrin Norin 
 

 

 

Ljusstöpning i Klörup     

Lördag morgon den 12 november träffades några morgonpigga entusiaster för att stöpa ljus hos Ebba 

i Klörup. Några av oss hade lite svårt att hitta dit, Ebba hade inte hissat den skånska flaggan. Då blir 

det lite svårt att navigera rätt.                                                                                                                            

När alla väl var samlade instruerade Ebba vårt förväntansfulla gäng i den ädla konsten att stöpa raka 

och jämna ljus. Efter introduktionen började diskussionen vad man skulle stöpa, hur mycket hinner 

man stöpa, det där ser ju svårt ut att stöpa.  Till slut var alla igång med sina ljus och det stöptes ljus i 

olika former. Någon gjorde egen design andra höll sig till säkra kort. I halvlek serverades det en 

välbehövlig god fika med hembakat bröd och kaka och det fanns möjlighet att köpa gårdens egen 

honung. En hel del julgåvor och ljus för hemmamys blev det i form av fina ljuskronor, skruvade ljus 

och raka ljus. Det fantastiska med dessa ljus är att de brinner så vackert med en fin jämn låga. Om du 

är nyfiken och vill prova att stöpa ljus så följ gärna med oss till nästa jul. 

Helen Nörell 

 Foto: Helen Nörell 

 



Inspirationshelg i Tobo 

Fulla av förväntan var vi fyra tjejer som tog tåget upp till Erik Sahlströms Institut (ESI) i Tobo, i 

Tierp kommun norr om Uppsala, där vi skulle deltaga i Folkdansringens Dansledarutbildning 

med tema uppvisningar.  

Väl framme i Tobo tog vi en skön promenad och efter 20 minuter kom vi fram till ESI. I en fantastisk 

landsortsmiljö tornade det vackra jaktslottet upp sig framför oss. Jaktslottet byggdes i amerikansk 

villastil 1888-1898 som bostad till järnbrukets ingenjör. Därefter har Röda korset ägt huset och sedan 

Stockholms Stadsmission. Sedan slutet av 1990-talet bedriver nu Erik Sahlströms Institut sin 

verksamhet i Jaktslottet.  

Under fredagskvällen blev det lite spontandans och härliga samtal med de andra deltagarna som 

också kommit. Kursen började på lördag morgon och det var ett fullspäckat program hela helgen.  

Första instruktören var Bert Persson, hedersmedlem i Svenska 

Folkdansringen, med mångårig erfarenhet av att sätta upp 

dansföreställningar. Temat var uppvisningar och frågor som vi 

diskuterade var bland annat: Varför dansar vi uppvisning? För vem 

dansar vi uppvisning? Vad gör vi på uppvisningarna och hur gör vi på 

uppvisningarna? Varje uppvisning ska ha en början och ett slut med 

variation där emellan. Grupparbete där vi fick fyra schottisturer att 

bygga upp en uppvisning med genom att nyttja det vi diskuterat under 

passet. Så fantastiskt kul att se att med fyra schottisturer blev det sju helt skiftande karaktärer på 

uppvisningarna. Gav mycket inspiration att ta med hem.  

Nästa instruktör var Sara Lindström, danspedagog som gått både på ESI och på Dans- 

och teaterhögskolan i Stockholm. Under Saras pass handlade det mycket om hur vi 

använder våra kroppar för att förmedla dans och känsla. Vi arbetade med att spegla 

varandra, dansa i normalt tempo och slowmotion för att hitta olika sätta att förmedla 

känslor och energi på.  

En mycket givande dag gick över till kväll då det så klart blev en massa spontandans. Musikerna fick 

härligt sällskap av musiker som gick kurs i att bygga nyckelharpa 

samma helg. Det blev ett riktigt härligt sväng. Mycket dans, skratt 

och härliga samtal med nya och gamla bekantskaper.  

Söndag morgon och vi drog igång redan kl 9. Nu var det dags att 

fördjupa oss i scenisk närvaro och bjuda in publiken. Hur gör vi detta 

på bra sätt utan att det verkar överdrivet? Detta fick vi träna på där 

halva gruppen uppträdde och andra gruppen var publik och 

observatörer. Många intressanta tankar om hur/var man t ex 

placerar dansare som inte är aktiva på scen för att inte dra 

uppmärksamheten ifrån dansen. Det blev många härliga skratt under detta pass som Cecilia 

Lindqvist, Slagsta Gillet, ledde oss igenom med bravur.  

Sista passet på kursen handlade om vad vi fyller uppvisningarna med. Det var Annika Emanuelsson, 

Ringsjögillet, som guidade oss igenom olika teman och hur hon arbetar med Danceboard när hon 



planerar en uppvisning. Danceboard är ett sätt att visualisera med bilder och stödord vilken känsla 

och rörelsemönster som man vill få fram i uppvisningen. Givetvis fick vi även öva på detta i grupper 

som vi presenterade för varandra. Så mycket variation och bra upplägg till kommande uppvisningar.  

Nu sitter vi på tåget hem trötta men fulla av inspiration och ny kunskap som vi längtar efter att få 

använda vid kommande uppvisningsplanering. En riktigt bra kurs som arrangerades av DM och BU på 

riks. Stort tack till arrangörerna.  

Vi som deltog var Ann-Katrin, Camilla och Madeleine. Nathali var med som arrangör för BU på riks.  

/Vid tangenterna Camilla Lindvall. 

 

Ljusstöpning i Wallåkra 

För några var det 17:de gången de besökte Wallåkra och för andra var de allra första 

gången. För mig och min syster, Theres, var det allra första gången. Varför vi inte följt 

med tidigare kan ingen av oss svara på för att stöpa ljus tillsammans med vänner var 

otroligt mysigt och trevligt. Vi trodde att det skulle vara svårt och klurigt.  

● Hur ska vi klara det här?  
● Jag kommer inte kunna göra såna där komplicerade kronor!  
● Tänk om jag gör fel! 

 

Vi var var nervösa helt i onödan. Vi fick en lugn genomgång av instruktören och 

stöttning genom hela processen. Vi kunde också fråga de andra som var med för att 

komma ihåg vad man skulle tänka på när man sänkte ner sina ljus första omgången. 

Ett av de främsta tipsen var – Ta det varsamt. Tänk luciatåg!   

Som förstagångs stöpare hann både jag och Theres med en hel del. Med oss hem fick 

vi 15 par vanliga ljus var, några grenljus, ett twistat ljus och en krona. En mycket 

trevlig start på julen och nästa år är det vi som skriver upp oss först på 

anmälningslistan. 

//Nathali Willman 

Foto: Nathali Willman 

 

De tre barnen frågar sin mamma.  

- Vad önskar du dig i julklapp mamma? 

- Jag önskar mig tre snälla barn. 

- Jipii, vi skall få syskon. 

 

 



Tittekväll barnlaget 17 oktober  
 

             

      
 
 
 
 
 
 
 
               

Foto: Camilla Lindvall 
  
Äntligen var det så dags för Tittekväll på barnlaget. Fyra barn visade glatt upp vad de just nu håller på 
att träna på. Det var bland annat schottis, engelska och Yksi kaksi. Dans med publiken hann man 
också med och är som alltid mycket uppskattat. 
  
Att som moster/faster få möjlighet att se våra syskonbarn utvecklas är alltid lika härligt. När man, 
som vi har gjort, följt dem sedan deras första steg så är glädjen över att se de ta ett schottissteg extra 
stort. 
  
Moster Monica och faster Camilla 
 

Tack för fina användbara gåvor 

Ida Holmberg Andersson med familj har skänkt en låda med 

intressanta mönster,  tidningsurklipp, sömnadsbeskrivningar, 

vykort och information om bindmössor till svenska  dräkter 

med fokus på Tveta. I denna gåva kan man utläsa både 

spännande samband och  olikheter mellan olika svenska 

dräkter. 

Anita Ohlin har förmedlat knyppelgarn i olika grovlekar som skänkts från Anna-Greta. Garnet 

kommer att glädja många medlemmar i deras arbete med dräktsömnad. 

Torsten Ström har skänkt boken ”Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige” av Inga            

Arnö-Berg och Gunnel Hazelius-Berg om svenska folkdräkter. Denna bok är en klassiker som ger 

övergripande information om folkdräkter från hela Sverige. 

Stort tack alla generösa givare för de fina gåvorna. 

Dräkt och Kulturgruppen 

 

               



Barnläger i Linköping 28-30 oktober 

 

    

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

        

         

 

 

                      

 



Ska du gå kurs?                               

Om du ska gå kurs inom Folkdansringen, både på riks- och distriktsnivå, tänk på att du kan ansöka om 

stipendier både från riks och distriktet. 

Distriktets stipendier kan man söka en gång per år för kurser i 

Folkdansringens regi, både distrikt och riks. Max 500 kr per person 

fördelas utifrån vad som finns på kontot avsatt till stipendier den 31/12 

föregående år. Ansökan skickas till skane-blekinge@folkdansringen.se  

med uppgift om kurs och föreningstillhörighet och ska vara inne senast 15 

april respektive 15 september. 

På riksnivå finns det ett antal fonder som man kan söka stipendier från för utbildning inom 

folkdansområdet. Mer om detta kan du läsa om på  https://folkdansringen.se/ under fonder och 

gåvor. 

Har du frågor kring detta prata gärna med någon i styrelsen eller vänd dig till riks och distriktet. 

// Madeleine Nydahl 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nästa presstopp för Snurrebocken är den 13 

januari 2023!                                                       

Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till 

snurrebocken@folkdans.nu 

mailto:skane-blekinge@folkdansringen.se
https://folkdansringen.se/
mailto:snurrebocken@folkdans.nu


Kalender 2022/2023 

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. 

December 

01 Terminsavslut Vuxna Folkdans & Fortsättningskurs med glöggfest och besök kl. 18.45-21.30 

03 Uppvisning Katrinetorp julmarknad kl. 11.30 och 12.30, anmälan till 

dans@folkdans.nu 

04 Julfest i 26:an kl. 14.30-17.30, anmälan till bus@folkdans.nu 

05 Terminsavslut Knattelag, Barnlag och Mellanlag samt Vuxna 

Folkdans Tempo/teknik & Ungdomar 

10-11 Julgranshuggning, anmälan i 26:an eller till lokal@folkdans.nu 

25 Julotta i Tottarps kyrka kl. 07.00, samling 06.15, med efterföljande frukost 

Januari 

07 Kursdag ”Dansesjov” i 26:an kl. 11.00-17.00 med efterföljande middag och samkväm,  anmälan till 

dans@folkdans.nu 

16 Terminsstart Knattelag, Barnlag & Mellanlag samt Vuxna Folkdans Tempo/teknik och Ungdomar 

17 Terminsstart Herrskapsdansarna 

19 Terminsstart Vuxna Folkdans 

Mars 

02–05 Ungdomsresa till European Youth Dance Festival, Danmark 

12 Årsmöte i 26:an kl. 10.00-14.00 

mailto:dans@folkdans.nu

