
Verksamhetsberättelse för Linderöds Folkdanslag 

Club 69  2018-01-01  2018-12-31 

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 26 söndagskvällar i Linderöds bygdegård med början 18.00 för nybörjare. 

Vi har även haft extraträningar inför resan till Falun 

Medlemmar i föreningen under 2018 var 53 vuxna och 7 barn/ungdomar. 

 

Januari    

Den 7/1 Antik o Samlarmarknad för 26:e gången i samarbete med Linderöds Idrottsförening. Vi hade 

ca 1000 besökare. 

Februari 

Den 20/2 Sportlovsmaskerad med 27 utklädda barn och 20 vuxna med lekar, dans, fika och 

prisutdelning. 

Mars 

Den 3–4/3 Kurs i Eket med 9 deltagare från föreningen. Vi prövade på finländska danser och svenska 

polskor. 

 

Den 18/3 Kurs i Nordleksdanser i Linderöd med många deltagare och goda vitsord från deltagarna. 



 

April 

Den 7/4 Folkdansringen Skånes årsmöte i Malmö. Eva och Rune deltog från föreningen. 

Den 8/4 Vårt årsmöte. 

Den 22/4 Dansövning i Helsingborg för ungdom inför Eslöv, familjen Rosberg deltog. 

 

Maj 

Den 6/5 Gökotta med vandring i Fulltofta under ledning av Gunilla o Mats. 

 

Den 10/5 Friluftsgudstjänst med spelemän från folkdanslaget. 

Den 13/5  Invigning av V Vrams kyrka efter renovering. Ny kyrkoherde i pastoratet. Våra spelmän 

deltog vid invigningen och välkomnandet. 

Den 19/5 Kulturnatt i Kristianstad. Vi dansade på Stora Torg med stor dansgrupp och många musiker. 

Juni 

Den 3/6 Nordleksdanser i Malmö. Vi var 14 personer som deltog från föreningen. 

Den 6/6 Nationaldagen i Tollarp. Dans som presenterades av Fab Fred med glitter och glamour.  

 

 



 

Den 7/6 Logdans i Nösdala hos Elsie o Per. En mycket trevlig danskväll. 

Den 21/6 Dans inför midsommar på Almgården i Tollarp. Vackert väder och god tårta!  

Den 22/6 Midsommaruppvisning på Vannaröds slott med många deltagare i vår polonäs. 

Den 25/6 Övade vi Nordleksdanser i Byahuset i Ludvigsborg.  

 

Juli 

Den 9–15/7 Nordlek i Falun med 23 deltagande från föreningen. Fantastiskt program med mycket 

dans, musik och dräkter. Förutom allt dansrelaterat minns vi speciellt värmen, sköna kvällar på 

trädäcket och den avslutande grillkvällen hos familjen Rosberg. 

 

 

 



 

Augusti 

Den 25/8 Skånedag i Eslöv. Vi deltog med 23 dansare och dessutom musiker i form av 

Kjellardrängarna. 

September 

Den 2/9 Dans med tårtkalas då vi firade alla som fyller år. Speciellt Maj-Lis som fyller 90 år. 

 

Den 8–9/9 Föreningens årliga träff med Greve folkedansare se separat bilaga.  

Oktober 

Den 14/10 Tacksägelsedag i Linderöds kyrka. Musik och dans i den smyckade kyrkan. Mer musik och 

äppelkaka följde i församlingssalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

November 

11/11 Vi startar upp sykurs under ledning av Anita Söderlind. 

Den 18/11 Kulturkväll med pyssel. Vi gjorde juldekorationer, bakade äggakaka under ledning av Eva 

Jönsson, sykursen var i gång, Wille och Margareta ordnade granris, vackra band med mera till julpynt. 

Kvällen avslutades med dans. Totalt ca 40 deltagare denna kulturkväll. 

 

December 

Den 2/12 Tomtedans i regn på Lilla Torg i Kristianstad med ca 30 deltagare. Först ledde vi sångdanser, 

sen fika på muséet och som avslutning dansframträdande med bland annat Fackeldansen. 

Den 9/12 Vi hade julfest med 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.  

Den 30/12 Vår Antik- och samlarmarknad tillsammans med LIF.  Vi hade cirka 1050 besökare. Många 

från föreningen deltog för att allt skulle fungera. Ronny Håkansson förestod köket. 


