
Verksamhetsberättelse för Linderöds Folkdanslag, Club 69  2017-01-01  2017-12-31 

Styrelsen för Linderöds Folkdanslag Club 69 får härmed lämna följande verksamhetsberättelse. 

Vi har haft 9 protokollförda möten. Kommittéerna har haft egna möten som sedan förankrats i 

styrelsen. Vi har övat dans 23 söndagskvällar i Linderöds bygdegård, med början 18.00 för barn och 

nybörjare, därefter fortsättningsdans 18.30 till cirka 21.00.  

Vi har haft kurstillfällen om sociala medier och stickkurs med målet att sticka sin tomteluva. 

Vi har även haft extraträningar inför resan till Åbo och därefter deltagit på Europeaden i Åbo.  

Dräktråden har deltagit i några av Gillet Skånska Dräkters arrangemang bl a ett besök på Kulturens 

och utställningen ”Uppklädd”. De har också bistått medlemmar med goda råd gällande våra dräkters 

beskaffenhet. 

Medlemmar i föreningen under 2017 var 47 vuxna och 5 barn. 

 

Januari    

Den 8/1 arrangerade vi, i samarbete med Linderöds Idrottsförening, Antik o Samlarmarknad för 25:e 

gången. Utställarna fyllde lokalerna och vi hade ca 915 besökare.  

 

Februari 

Den 11/2 Kurs i smålandsdanser i Eslöv. Från föreningen deltog Robert och Margareta. 

Den 21/2 Sportlovsmaskerad. Alla utklädda barn fick pris och Margareta höll i programmet. 

 

Mars 

Den 18/3 Världsmusikgala i Helsingborg. Johanna och Matilda deltog i ungdomarnas 

uppvisningsdans. Från föreningen deltog även Mats o Gunilla, Dan o Kerstin, Kjell o Siv, Ann o Robert 

o Emelie. 

26/3 Vi höll vårt årsmöte i Linderöds bygdegård. Efter det välbesökta mötet bjöd föreningen på 

smörgåstårta och kaka. 



April 

Den 22/4 Årsmöte för Folkdansringen Skåne i Bjuv. Robert och Henrik deltog. 

Maj 

Den 13/5 Vi anordnade hemvändardag tillsammans med Linderöds byagille. Initiativtagare till 

arrangemanget var Barbro Pergård. 

Juni 

Den 23/6 Midsommarafton med sedvanlig dans på Vannaröds slott. Det var stor uppslutning av både 

musiker, dansare och publik. Vi hade uppehåll ända tills sista dansen, sedan kom regnet.  

 

Juli 

Den 26-30/7 var det Europead  i Åbo. Vår resa till Europeaden 2017 gick med tåg till Stockholm och 

vidare med båt till Åbo. Det var ett mycket glatt gäng från Linderöds Folkdanslag, 12 personer, och 

Ringsjögillet, 3 personer, som drog iväg på detta äventyr. Det innebar dans i en ishockeyarena, 

träning i hotellets garage och uppvisningar inför publik på promenaden längs Aura å. Invigningen var 

praktfull och likaså avslutningen med olika dansgrupper från hela Europa. Att få se så många lag 

dansa var en fantastisk upplevelse, som vi sent kommer att glömma. Vi glömmer inte heller dyrfikan 

på Järntorget i Stockholm eller de tjattrande spanjorerna i den gigantiska rökbastun.  

 

 



Augusti 

Den 19/8 Skånedag i Eslöv. Vi deltog med ca 20 dansare och musiker. 

 

September 

Den 9-10/9 Föreningens årliga träff med Greve folkedansare ägde rum första helgen i september. 

Greve Folkedansare firade sina 80 år som förening tillsammans med Linderöds folkdanslag. Vi var en 

grupp på 16 personer, som infann sig vid Greve svömmehall vid lunchtid. Våra respektive värdar 

mötte upp där för en stunds enskild samvaro under eftermiddagen. Kvällens festligheter var i en av 

stadens skolor. Det var som vanligt trevlig stämning med god mat och dryck, samt utbyte av svenska 

och danska danser. Linderöds spelmanslag representerades av Dan Olsson samt Berit Wehlin 

Mårtensson. Henrik och Ann-Margret Persson kom för att vara med under lördagskvällen. 

Ordföranden Henrik gratulerade föreningen med en korg fylld med svensk lokalproducerad öl. Detta 

var ett önskemål från Greve. Under kvällen höll Else Nörmöller en liten betraktelse om föreningen. 

Framtidsutsikterna är något ovissa, eftersom man har svårt att få till en föryngring av laget. Under 

söndagen besökte vi ett stort fritidsområde, där vi fick en guidad visning om områdets historia. 

Området har varit ett grustag och det har under åren byggts upp till ett populärt rekreationsområde 

med aktiviteter både sommar och vinter. Vi fick prova på att åka med ångtåget som går genom 

området på en smalspårig museijärnväg (Rasender Roland Ångtåg). En trevlig picnic i det gröna 

avslutade vår lilla helgträff.  

Oktober  

I oktober har Robert och Margareta dansat med fritidsbarnen i Linderöd vid 

två tillfällen 

Den  8/10 Tacksägelsedag med skördegudstjänst i Linderöds kyrka. Våra 

musiker och dansare deltog i 

gudstjänsten. Därefter bjöd vi 

på minst sju sorters äppelkaka 

och ännu mer musik och dans i 

församlingshemmet. 

 



Den 14/10 Kurs i Nordleksdanser i Göteborg. Margareta och Robert 

deltog. 

 

Den 15/10 I december invigs E22 förbifart Linderöd och lite i förväg anordnade vi ett motionslopp, 

Motorvägsloppet, tillsammans med flera föreningar, bland andra FK Åsen. Vi hade en fin dag med ca 

150 löpare, cyklister och promenerande, som passade på att inviga den nya motorvägssträckningen.  

 

Den 21/10  var det dags att ta fram liarna för att hugga vid Kvarndammen i Stockamöllan. Det var 

några händiga från folkdanslaget som tillsammans med Möllerikeföreningen samlades för att hugga 

ner vassen och ge möjlighet för växten ”Gullstånds” att komma igen nästa år. Som vanligt fick vi hjälp 

från Naturskyddsföreningen och ärtsoppa serverades av nya kvarnägaren.  

 

 



Den 23/10 Vi var inbjudna att dansa med kulturskolan i Pärups bygdegård. Kulturskolans ungdomar 

spelade folkmusik och vi fick glädjen att dansa till några av låtarna. 

November 

Den 19/11 Pyssel- och Åbokväll. Vi gjorde juldekorationer innan dansen, Wille och Margareta 

ordnade granris, vackra band med mera. Senare på kvällen såg vi Marcels bildspel från Åbo och njöt 

av finskt bröd och choklad. 

Den 26/11 Julskyltning i Kristianstad. Vi dansade på torget och avslutade med en fackeldans. Vi hade 

mycket publik som stannade, såg på och även deltog i sångdanserna. 

 

 

 

 

 

December Den 10/12 Vi hade julfestmed sedvanligt knytkalas, det blev många rätter att pröva på, 

spelmännen spelade till dans och flickorna Rosberg sålde lotter. Eva och Rune bjöd på god glögg. 


