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Ordförande har ordet 

God fortsättning på 2023! 

Jag har idag städat ut julen här hemma och även om jag älskar julen så 

är det skönt att städa undan den. Det ger mig en känsla av nystart. 

Nystart är det ju även för terminen som drar igång nästa vecka. Det 

kommer att vara full fart i alla våra grupper vilket är fantastiskt. Jag 

vet redan att det planeras massor med roliga aktiviteter under året. Så 

håll dig uppdaterad på vår hemsida eller Facebook och Instagram. En 

del kan du läsa om här i Snurrebocken.  

Nytt år betyder att det är dags att betala medlemsavgiften. Det har gått ut mail till samtliga som var 

medlemmar 2022 och jag hoppas att alla vill fortsätta vara medlemmar i vår fina förening. Sista dag 

för inbetalning av medlemsavgiften är den 31 januari.   

Vill passa på att informera om att föreningens årsmöte är den 12 mars i 26:an. Då får du reda på vad 

som händer i föreningen och du kan vara med och påverka vad vi ska hitta på framöver. Kom gärna 

med förslag på vad du vill hitta på. Har du inte möjlighet att komma på årsmötet så lämna dina 

förslag till mig eller någon annan funktionär. Tillsammans gör vi Malmö Folkdansare till bästa 

föreningen! 

Har du någon kompis, granne, arbetskamrat eller släkting som är nyfiken på vad vi dansar för något 

så ta med dem på någon av våra träningar. Det finns plats för fler dansare i alla våra grupper.  

Nu letar vi fram dansskorna och ses på träningen! 

Kram Camilla 

 
 

 

 

 

 

Redaktionen för Snurrebocken  
Kerstin Rur och Royne Larsson     



DM info – Nytt år, nya tag! 
 
Detta år sparkade vi igång med fullt ös. Första aktiviteten var Dansesjov, som ni kan läsa 

om på andra ställen i tidningen, som verkade vara en uppskattad aktivitet så den hoppas vi 
kunna ha fler gånger. Vi hoppas verkligen att ni uppskattade den och ni som råkade bli sjuka att ni får 
möjligheten att delta vid andra tillfällen framöver. 
 
Denna vecka, just när jag sitter och skriver, drar vi igång med alla grupper och för Dans- och 
Musiksektionen innebär det Vuxna Folkdans Tempo/teknik på måndagar, Herrskapsdans varannan 
tisdag samt Vuxna Folkdans på torsdagar. Så att hitta tillfällen att dansa saknas inte utan vi hoppas se 
er flera gånger per vecka. 
 
I övrigt står det inte så mycket i kalendern just nu utan sektionen ska ha möte i slutet av januari då vi 
ska se över årets aktiviteter och resor. Vi vet ju redan nu att det stundar resor till Finland, Gotha i 
Tyskland, besök till midsommar, våra traditionella aktiviteter såsom äggafest och Dance of Hope 
samt uppvisningar som trillar in under året.  
 
Så det finns saker att ta tag i och vi ser gärna att ni också kommer med förslag på vad ni vill att vi gör 
tillsammans. Har du några förslag eller idéer hör av dig till dans@folkdans.nu eller till någon av oss i 
sektionen.  

 
Ha en underbar terminsstart, 
 
Madeleine, Maria, Marianne, Alexandra och Lotta  
Dans- och Musiksektionen  

  

BUS informerar 
 

Nu är terminen igång igen efter ett härligt jullov. Vi fortsätter med våra grupper på samma tider som 
under höstterminen och hoppas på att alla grupper kanske fylls på med några fler dansare.  
 

 Måndag 17.45-18.30 Knattelag under ledning av Moa Nimgård och Anna Larsson 
 Måndag 18.00-19.00 Barnlag under ledning av Ann-Katrin Norin och Alexandra Magnusson-

Bajorics 
 Måndag 18.45-21.00 Ungdomslag tillsammans med Vuxna, Tempo och Teknik under ledning 

av Nathali Willman och Camilla Lindvall 
 
Med en ny termin kommer även nya äventyr och först ut är ungdomarna som åker till Danmark för 
att delta i European Youth Dance Festival. Tillsammans med andra dansande ungdomar från Sverige, 
Danmark, Tyskland och Irland kommer de att få dansa, spela och umgås med nya och gamla vänner. 
Lite senare under våren åker vi tillsammans med resten av föreningen till Finland för att hälsa på våra 
vänner i Haga Ungdomsförening. Ett besök som varit mycket efterlängtat, av både dem och oss. I 
sommar kanske vi skickar iväg några barn till Barnlek i Lerum. Äntligen kan man arrangera detta stora 
läger igen för Nordens alla dansande barn och ungdomar. Vi som är lite äldre än 16 år kan också 
delta, men då som funktionärer. 
 
Förutom ovanstående äventyr kommer vi även ha några mindre på hemmaplan men dessa berättar 
vi mer om lite senare.  
 
 Nathali Willman 
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Kallelse till årsmöte 

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till föreningens 7:e årsmöte som avhålls lördagen 

den 12 mars 2023 kl. 10:00 i 26:an, Sallerupsvägen 26.  Anmälan skall ske till Lotta Andersson på 076-

353 03 43 eller folkdanslotta@gmail.com senast måndagen den 6 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 

c. Fastställande av budget 

d. Fastställande av medlemsavgift för 2024 

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 2022 

 Balans- och resultatrapport för 2022 

 Protokoll från halvårsmöte 2022 

 Budget för 2023 

 Förslag på verksamhetsplan för 2023 

 

          

 
Julfest 
 
Den 4:e december var det äntligen dags för julfest igen. Efter tre års uppehåll 
kunde vi nu genomföra en julfest igen. Det blev luciatåg, dans kring julgranen, 
lotteri, fika och till slut kom tomten. En riktigt mysig julfest.  
  
Hälsningar 
Monica Nimgård 
Bild Nathali Willman 



 

 
Katrinetorps julmarknad  
 
Under helgen den 3-4 december var det julmarknad på Katrinetorp. Under lördagen den 3 december 
deltog Malmö Folkdansare med deltagare från alla folkdanslag, vuxna, ungdomar, barn och knattar. 
Vi dansade uppvisning tillsammans och avslutade med att dansa med publiken, vilket var uppskattat. 
Malmö Folkdansare hjälpte även till att dansa i ringarna vid dans kring ”granen” som blev dans runt 
ett tjockt träd, men vi hade kul ändå. Till ovanlighetens skull fick vi även självaste tomten som sjöng 
till alla juldanser kring ”granen”. 

 
//Ulrika Welin  
Bild Nathali Willman 

 

 



   

Julgranshuggning 10-11 december 2022 

Jag vill rikta ett stort tack till alla er funktionärer och medlemmar som ställde upp med arbetet i 

skogen, med alla förberedelser och efterarbete. Ni ska veta att vi får mycket positiva ord från våra 

kunder och från deras personal och kunder. Vårt arrangemang är mycket omtyckt. 

Det är tuffa dagar och det behövs hjälp av både de som är starka och har mycket ork men även från 

de som bara kan avvara en liten stund att hjälpa till. Det är kul för varje år kommer ni som är i skogen 

med förslag till förbättringar. Alla förslag försöker vi skriva upp så vi kan ta med dessa till nästa 

julgranshuggning. Vi gör även en analys på hur mycket korv, grillkol mm som går åt. Detta för att vi 

ska få över så lite som möjligt. En stor faktor när vi beräknar korv mm är vädret.  

Än en gång ett stort tack till er alla! 

//Karin Persson med Lokalsektionen 

Bild Madeleine Nydahl 

 
Fredagsdans Brunnsberga, Helsingborg våren 2023 
 
Här hittar du datum för vårens danskvällar på Brunnsberga i Helsingborg hos Folkdansens Vänner 27 
januari, 3 mars, 21 april. Dans mellan kl 19.30 - 22.00. För dig som vill, är det dansutlärning från 
kl 18.30. Det kostar 100:-- för gäster ( för dig som är under 25 år: 50:-- ) 
Betalning görs i entrén, innan dansstart, swish eller kontant. 
 
Det serveras tårta till kaffe / te i pausen. 
Adressen är: Gustavslundsvägen 4 (bakom byggarbetsplats) ta med dansskor. 
 
Vi är några från Malmö Folkdansare som varit där vid flera tillfällen och tycker det är kul, men det 
finns säkert plats för fler. Låt oss prata oss samman och arrangera samåkning, om intresse finns. 

 
Lotta Andersson  
 

 



Traditionsenligt julottefirande 

På juldagsmorgonen ringde väckaren kl 5 - oj så tidigt! Men lite vatten i 
ansiktet för att vakna och sedan på med folkdräkten. Det var tid för Malmö 
Folkdansares traditionsenliga julotta med efterföljande frukost. I år hade 
Ulrika och hela familjen Welin bjudit in oss. 

 
Vi samlades vid Tottarps skola kl 6.15 för att tända facklorna och tåga till 
kyrkbacken. Där hälsade vi alla kyrkobesökare välkomna. Det var mycket 
stämningsfullt, till och med prästen ville bli fotograferad tillsammans med oss. 
När vi hade släckt facklorna gick vi in i den vackra medeltidskyrkan, som delvis 
är renoverad under senare delen av 1800-talet. Det var en stämningsfull 
julotta i Tottarps kyrka med bl a vacker körsång. 

 
Efter julottan skulle det smaka gott med frukost! Ulrika guidade oss till Särslöv 

på slingriga vägar. Där väntade familjen Welin med härlig frukost, t o m 
risgrynsgröt. Oh vad det smakade bra! 
Tusen Tack Ulrika och hela familjen Welin för att ni bjöd in till 2022-års 
julottefirande med jättegod frukost! En fin tradition som började 1969, 
Karin och Jonny (och Annika) har varit med från början. Hoppas Malmö 
Folkdansare kan fortsätta denna 
tradition många år till. 
 
Kerstin Rur  
Bild Camilla Lindvall 

 

 

Försäljning av tillbehör till vävstol 

Föreningen har en vävsked och en spännare till försäljning. 

Vävskeden är 100/10 och 150 cm bred, spännare är 90 cm i minsta måttet. 

Pris för vävskeden 150 kronor och för spännaren är 80 kronor. 

Först till kvarn gäller. Erbjudandet kommer även i Pilavisan nr 1 2023 i februari. 

Vid intresse kontakta Anna Månsson på drakt@folkdans.nu   

Med vänlig hälsning 

Dräkt- och Kulturgruppen 

Helen Nörell 
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DANSESJOV 

En verklig kanonstart på året!!! 
 
Riktigt nervös var jag inför denna första dansdag på året, men också första efter 8 månader helt utan 
dans för mig. Jag hoppades verkligen, att det skulle sitta kvar något i ryggmärgen, trots att kirurgen ju 
varit där inne och rensat. 
 
Mitt på dagen blev 40 danslystna medlemmar hälsade välkomna och fick börja med 2 timmars 
svenska danser. Sveriges bästa instruktörer, våra egna Camilla, Madeleine och Nathali, positiva, glada 
och dansanta, lyckades få igång oss allihopa. Till "levandes" musik av Jonas och Anton på ackordion 
och även lite trumpet av Anton. Inte så vanligt till folkdans, men desto roligare.Som om inte detta 
räckte var Danmarks bästa instruktörer och spelman inbjudna, Susanne, Vill och Steen med sin fiol. 
De skulle under 3 timmar bjuda oss på danska danser så klart, men också irländskt, skotskt, finskt och 
österrikiskt från Tyrolen. Energiska och skickliga som de är så lyckades de självklart, med hjälp av 
fantastisk musik av Steen, som ensam hanterade sin fiol med bravur.  
 
Jag var verkligen glatt överraskad, för jag klarade av att dansa nästan varje dans. När jag kände mig i 
behov av lite vila, så njöt jag av att titta på dansarna och då speciellt våra ungdomar, vår förenings 
framtid. De är så otroligt duktiga och därtill pigga, glada och artiga. Nej, inga sura miner ens när de 
efter parbyte fick dansa med någon "äldre" eller till och med "gamling". Vi var ju dansare i alla åldrar, 
från äldsta nog över 80 år till yngsta 13 år. Bara att se denna åldersspridning på dansarna, gör mig 
varm i hjärteroten. Våra ungdomar består ju av flest tjejer, men Albin som enda kille, han "kämpade" 
och dansade så att svetten lackade. Han är så duktig och charmig,  så att jag kom att tänka på en tysk 
dans som jag tror heter "Hahn im Korb", (tupp i hönsgården) Där "tuppen" dansar med 6 "hönor" 
som alla tävlar om hans gunst. 
 
När klockan var fem och vi hade dansat i fem timmar med bara en lunchpaus, var vi nog alla i behov 
av att åtminstone byta en svettig tröja. Det började även suga lite i tarmen, så det var helt perfekt 
när det bars in 2 jättestora smörgåstårtor. De var helt underbart goda, en med räkor och lax och den 
andra med skinka och rostbiff. Absolut inte förvånande att den ena tog helt slut och på den andra 
brickan fanns bara en liten munsbit kvar. Alla blev riktigt mätta och belåtna.  
 
Efter mat, dryck och även lite trevlig spontan sång 
kallade instruktörerna upp oss på dansgolvet igen. 
Resten av kvällen blev det en härlig blandning av 
alla danserna som vi hade lärt oss under dagen. Jag 
kände mig så glad och nöjd, men trött i både rygg 
och ben. Faktiskt berättigat, eftersom läkaren hade 
sagt att tröttheten kunde hålla i sig upp till två år, 



men att bara sitta ner och titta på lyckades inte. När det saknades ett par studsade jag upp igen. 
Mina ord räcker inte till TUSEN, TUSEN TACK  
för en helt fantastisk dag och kväll.  Tack instruktörer och spelmän, både danska och svenska, men 
även tack för allt nerlagt arbete både "bakom kulisserna" och i köket.  
 
Ann-Margreth Norin 
som äntligen är på G igen. 
Bild Madeleine Nydahl och Volker Albrecht 
 

 
 
 

Dräkt och Kulturgruppen bjuder in till 
Hantverkscafé 
 
Kom och hantverka med oss! Vi i 
gruppen bjuder in till tre tillfällen under 
våren 2023. Det är den 7 februari och 
22 mars kl 18.30 - 20.30 samt 23 april 
kl. 10.00 - 12.00. Plats: styrelserummet 
26:an 
 
Vi erbjuder sömnadshjälp för dig som håller på att sy dräkt eller 

vill börja sy din egen dräkt, men vi vill också att du tar med dig egna andra arbeten, ex virkning, 
stickning, broderi med mera. 
 
Du anmäler dig till drakt@folkdans.nu och talar om för oss vad du behöver hjälp med. Minst 3 
deltagare behövs för att vi ska komma igång med denna verksamhet. Fika (kaffe/te) och kaka bjuder 
vi på. Givetvis tar vi emot förslag på andra hantverk som du vill att vi ska jobba vidare med. Vi gör 
detta tillsammans! 
 
Välkomna! 
Dräkt och Kulturgruppen 
 
 
 

 

Vi gratulerar!  

Björn Eriksson                 80 år 15 februari 

Elisa Norin                           10 år 28 februari  

Maria Cedergren              65 år   9 mars 

Rolf Pålsson                                   60 år 25 mars  

Ida Pålsson                                    20 år 28 mars 

Katarina Persson                          50 år   2 april 

Malou Kjems                                 15 år   3 april  

  

 
 



 
         
 
 
 

 
 
 
   
 

Dansesjov 7 januari 
 
I lördags var det dags för årets första aktivitet, nämligen Dansesjov! Den här gången i 26:an och våra 
vänner från Danmark, Vill och Susanne som instruktörer tillsammans med våra egna töser, Camilla, 
Nathali och Madeleine. 
 
Vi var ett stort och glatt gäng som samlades på förmiddagen för att ta del av danser från Sverige, 
Danmark, Finland, Kanada, Irland och det var säkert något land till, för det var mycket dans och 
jättekul! 
 
Våra töser startade dagen med bland annat E22, variant av familje-vals, Väderlekarn och det var fullt 
på golvet hela tiden. Till sin hjälp hade de Jonas och Anton Nilsson som musiker. 
 
Efter medhavd lunch och kaffe var det dags för Vill och Susanne tillsammans med spelman Steen att 
ta hand om dansutlärningen.Många danska danser, pardanser, linjedanser, kontradanser, allt  
lärdes ut med glatt humör och vi kämpade på med steg och turer.  
 
Vid 17-tiden var dagens kurs slut, men tro inte att dansen var slut för det - icke sa Nicke! 
Vi fick en paus på knappt en timme, sen var dags att äta lite igen. Fram kom smörgåstårtor och det 
smakade jättegott! 
  
När vi smält maten och hunnit med lite kaffe/te var det dags att dansa igen. Det blev repetition av en 
del av danserna från kursen, lite önskedanser och golvet var fullt av glada dansande hela tiden. 
 
Kvällen avslutades vid 21-tiden, då samtliga 
instruktörer och spelmän avtackades med varma 
applåder. Min kropp var helt slut, men det var en 
mycket trevlig dag / kurs. Ett stort TACK till alla som 
hjälpt till att ro denna dag i land. 
 
Lotta Andersson  
Bild Madeleine Nydahl och Volker Albrecht 
  
  
  
 
 



 

Kalender 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. 

Januari 

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

17 Terminsstart Herrskapsdansarna kl. 19.00 

19 Terminsstart Vuxna Folkdans kl. 19.00 

Februari 

07 Hantverkscafé kl. 18.30-20.30, anmälan till drakt@folkdans.nu 

Mars 

02–05 Ungdomsresa till European Youth Dance Festival, Danmark 

12 Årsmöte i 26:an kl. 10.00-14.00 

22 Hantverkscafé kl. 18.30-20.30, anmälan till drakt@folkdans.nu 

April 

23 Hantverkscafé kl. 10.00-12.00, anmälan till drakt@folkdans.nu 

Övrigt 

Maj – Dance of Hope Barncancerfonden 

230518–21 Föreningsresa till Haga Ungdomsförening, Finland 

Juni – Midsommar med besök 

230712–15 Föreningsresa för BU till Barnlek, Lerum 

230712–15 Föreningsresa till Europead Gotha, Tyskland 

September – Walk of Hope Barncancerfonden 

 

Nästa presstopp för Snurrebocken är den 31 

mars 2023!                                                                         

Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till 

snurrebocken@folkdans.nu 
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