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Navn: 

Deadline for næste nummer: 20. februarDeadline for næste nummer: 20. februar  
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk 

eller sendes/afleveres til Redaktionsudvalget. 
Venstrebenets næste nummer forventes på gaden 

Tirsdag d. 6. marts 

  

Arrangementer 
Hver tirsdag 

Børnedans i Snoldelev Sognegård   kl. 17.45-19.30 
Voksendans i Snoldelev Sognegård kl. 19.30-22.00 

Hver onsdag  (undtagen 1. onsdag i måneden) 
Spillemandslauget  
øver i Snoldelev sognegård kl. 19.00-22.00 

Tirsdag d. 13. december 
Juleafslutning kl. 19.00 

2017 

Tirsdag d. 3. januar 
Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

Onsdag d. 11. januar 
Laugets første øveaften i 2017 

Tirsdag d. 7. februar 
Generalforsamling i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

Tirsdag d. 7. marts 
Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

Tirsdag d. 4. april 
Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

Fredag d. 5.– søndag d. 7. maj 
Foreningsskovtur til Jyllands vestkyst 

Mandag d. 17.– lørdag d. 22. juli 
KØST- Landsstævne 2017 i Køge/Stevns 

Følg med på hjemmesiden:  
http://spillemandslaug.dk/ 

http://folkedanserforening.dk/ 
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JULEAFSLUTNING 
 

I Snoldelev Sognegård 
Tirsdag den 13. december kl. 19.00 

 
Kom og vær med 

Tag børn, børnebørn og oldebørn med 
Tilmeld børnene for kr. 25,-. 

så er der en godtepose. 
 

Alle får: 
 
 Luciaoptog med B&U-holdet 
 Fest om træet med nisseparret Julius og Juliane 
 Godtepose til børnene, der er tilmeldt 
 God musik og sang 
 For voksenholdet er der gløgg og æbleskiver i 
 kaffepausen - HUSK: Krus, ske og gaffel 

3 

 
 
 
 

Tænk engang, nu er det snart jul med alt, hvad der 
hører sig til. 
Det er utrolig at tænke sig, at det var i september 
med sol og sommer, at vi startede op. Tiden er gået 
lynhurtigt. Det var dejligt at se jer alle igen, og det 
er herligt, at I vil være med til at gøre hver tirsdag 
til en fest. 
Årets første arrangement, Spillemandstræffet, var 
endnu engang en stor succes. 50 spillemænd fra 
Danmark og Sydsverige havde en god weekend 
med et udfordrende program. Om lørdagen havde 
vi en velbesøgt legestue i Ramsø hallen. Danmarks 

største spillemandsorkester var samlet for at gøre musikken festlig for 
danserne. Tusind tak til Michael som fik det til at fungere; også en 
kæmpe tak til Helle for at lede dansen hele aftenen. Det var også af-
tenen, hvor Henrik Jansberg kom forbi med fire af sine elever fra mu-
sikskolen. De gav en flot koncert! det er dejligt at se at folkemusikken 
stadig har fat i de unge. Jeg er sikker på at alle, som var mødt op 
denne aften, fik fuld valuta for pengene.  
Jeg vil endnu engang benytte lejligheden til at takke foreningens 
medlemmer for at støtte op om træffet. Uden den uvurderlige indsats 
ville vi aldrig kunne gennemføre træffet. 
Juleafslutningen er den 13. december. Husk, at vi denne dag mø-
der kl. 19, så vi ikke går glip af børnenes luciaoptog. 
Husk at medbringe børn/børnebørn. 
Juliane og Julius kommer med kanen direkte fra nordpolen og lander 
på taget af Sognegården for at holde jul med os. Godt, at de har tid til 
det, her i den travle juletid. Det store nisseorkester er også på plads, 
og lur mig om der ikke også er godteposer til børnene og gløgg/
æbleskiver og julehistorie til de voksne. 
I det nye år venter der heldigvis mange nye danseaftener med god 
musik. Der venter også et bal i uge 8. Husk at sætte kryds ved dagen, 
det bliver forrygende. 
Når vi starter op efter juleferien, må du huske, at det snart er tid for 
generalforsamlingen. Det er den 7. februar. Husk at møde op, giv din 
mening tilkende og kom meget gerne med forslag til nye aktiviteter. 
Dette blad er også årets sidste Venstreben, så jeg vil benytte lejlighe-
den til at ønske alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Tak for 
året der er gået         Hans 

Fra bestyrelsens bord 
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VenstreBenet udgives af  
Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug. 

www.folkedanserforening.dk  
www.spillemandslaug.dk  
 
Forsidebillede:   

 

 
B. & U.: 

  
  6. jan. Simone   7 år 
31. jan. Sashia        13 år 
24. feb. Astrid        13 år 
28. feb. Nichlas   9 år 
 

Voksne: 
 
    6. jan. Ingrid Drewsen  75 år 
    9. jan. Lis Lynghede  70 år 
    3. feb. Svend Aage Nielsen 70 år 
   18. feb. Yrsa Larsen  65 år 
 

Redaktion: 

Gunnar Toftlund Jensen          
venstrebenet@spillemandslaug.dk    

Tlf.: 5929 1177.   
 

Bestyrelsen: 
Formand:         
Hans Peter Hansen       
formand@spillemandslaug.dk 
Riisagervej 23, 4600 Køge   
Tlf.: 5666 3043 

Næstformand:     

Anette Larsen                              
anettelarsen@postkasse.net 
Tlf.: 2681 2638  

Kasserer:                                 
Gustav Gustavsen         
kasserer@spillemandslaug.dk         
Tlf.: 2251 1648 

Ketty Rasmussen.      
Tlf.:46190908 

Anni Andersen              
Tlf.: 2517 8544 

Klaus Klim             
Tlf.: 4050 7546 

Erik Nielsen                 
Tlf.: 3074 7342 

Danseleder:                             
Helle Larsen                               
dansele-
der@spillemandslaug.dk 

Web master:                            
Gustav Gustavsen                   
webmaster@spillemandslaug.dk 
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INDKALDELSE 
 

Så er det tid til den årlige generalfor-
samling, som afholdes i 
 

Snoldelev Sognegård 
Tirsdag den 7. februar 2017, kl. 19.30 

 
Dagsorden er ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og sekretær 
2. Beretning om foreningens virksomhed 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
7. Valg af revisorer og suppleanter 
8. Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før 
mødet. 
Indkomne forslag fremlægges for medlemmerne 1 
uge før generalforsamlingen. 
 
Vel mødt til en god snak om vores forening. 
 
Der serveres øl og vand, men tag selv kaffekurven 
med. 
 

Bestyrelsen 
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Så er de sidste kontingent indbe-
talinger registreret, og vi har få-
et indbetalinger fra 94 medlem-
mer. Medlemmerne fordeler sig 
med 42 aktive dansere, 25 Spil-
lemænd, 11 Unge og 16 passive. 
 

Der er færre aktive dansere end tidligere år, men vi er 
stadig over 5 kvadriller, som kan hygge sig under Helles 
dygtige ledelse. 
Så når musikken spiller op og kommer godt af sted, så er 
der legestue i den gamle Sognegård. 
  

Der er lavet en medlemsliste, som er vedhæftet dette 
nummer af Venstrebenet.  Medlemslisten gives kun til 
medlemmer. 
Vores forening kommer vidt omkring. Vi starter med 2620 
i Albertslund og slutter på Fanø med postnummer 6720. 
 

Jeg kunne godt tænke mig at lægge en del af medlemsli-
sten ud på hjemmesiden, men føler, at det er noget, som 
en general-forsamling skal tage stilling til. 
 

Derfor overvejer jeg et forslag til generalforsamlingen om 
at  Navn, Telefon og Mailadresse bliver lagt ud på 
hjemmesiden, sorteret i medlemstype: D/S/U/P. Hvis du 
allerede nu har en holdning til dette, bedes du give den til 
kende. 
  

Hvis du opdager fejl i medlemslisten eller har tilføjelser, 
så håber jeg, at du vil kontakte mig, så jeg kan rette eller 
tilføje. 
Rettelser bedes sendt til kasserer@spillemandslaug.dk el-
ler til webmaster@spillemandslaug.dk 
 

Jeg glæder mig til en god sæson. 
Gustav 

Kassereren meddeler 
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 Vi har afholdt Lanciers aften i Snoldelev, fredag, den 18. 
november 2016.  Det så flot ud, da Sognegården blev 
fyldt med festklædte medlemmer og venner fra det meste 
af Sjælland. 
 
Helle instruerede, og trods halsbetændelse, 
sørgede hun for, at dansen forløb godt i 
kvadrillerne. Det var først sidst på aftenen, 
at vi kunne høre, at der var ved at være ud-
solgt på stemmen. Helle skal have stor ros 
og ære af det dejlige forløb, og den fine aften. 
 
Musikken var lagt i hænderne på Stry’ fri, der spillede de 
kendte melodier. Vi fik både Lancier komponeret af Hart 
og af Mikel. Det er fin musik, især når den bliver så ele-
gant leveret. 
 
Midt på aftenen nød vi en lækker buffet. Det var et herligt 
traktement. Efter pausen var vi igen klar til at fortsætte 
dansen, og alle var flyvende, og jeg tror, at alle nød at 
danse til den dejlige musik. 
 
Der er taget nogle billeder fra aftenen, som bliver lagt ud 
på hjemmesiden www.forledanserforening.dk eller 
www.spillemandslaug.dk 

Les Lanciers 
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Mærkelige instrumenter: 
 
Sømviolinen: Navnet hentyder til den måde, instrumentet blev op-
daget (snarere end opfundet) på. Da den tyske violinist Johann Wilde 
hængte sin violinbue op på et søm i loftet i sit hjem i St. Petersborg, 
kom han til at stryge hen over sømmet og blev fascineret af resulta-
tet. Efterfølgende eksperimenter resulterede i en cylinder af tykt træ, 
hvor søm eller stifter var slået ind i forskellig dybde. Det yderste af 
disse stifter stryges med en eller to violinbuer! 
Strygeinstrumenter af den type kaldes friktion idiophones. Andre in-
strumenter af denne type er:  syngende skål, glasharmonika, glas- 
harpe, pladespiller, verrophone, daxophone, styrophone og den musi-
kalske sav. 
 

Gunnar 

Lyt til Ramsø Spillemandslaug på youtube 

 
Ramsø Spillemandslaug er i flere omgange blevet videofil-
met, når der blev spillet både i Roskilde og i Snoldelev 
Sognegård. Er du interesseret i at høre og se udfoldelser-
ne, så kan du enten ”google” ”Ramsø Spillemandslaug 
youtube” eller gå direkte ind på nedenstående links. Ros-
kildeoptagelserne er lavet af Jørgen, der har set alle dan-
seaftnerne på Kildegården gennem et kameras søger! 
 
https://www.youtube.com/results?search_query=Folkedanserbal+i+Roskilde+2016MVI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sxM_kNvONgw 

https://www.youtube.com/watch?v=vS40H8bwY7o 

Lauget spiller på 
Kildegården i  
Roskilde  
oktober 2016 
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Lilletåen 
 

 

Det muntre hjørne 

Gode minder 
 

Der er tradition for, at B&U-
holdene fra Ramsø klarer sig 

godt, når de er ude. 
Held og lykke til  

hold 2016-17 

Mellem mødre: Tænk, min datter er så genert, at 
hun går ind i et andet værelse, hver gang hun skif-
ter mening. 

Mellem ægtefolk: Hun: De fleste ulykker sker i 
køkkenet! 
Han: Jeg ved det, skat. Jeg må jo spise dem! 

Efter arbejde: -Jeg må hellere se at komme 
hjem og lave mad til min kone. 
-Er hun da syg? 
_Nej, hun er sulten! 

Blondiner imellem: -Behold hellere vinterfrakken 
på, søde Gitte. Der står i invitationen, at vi skal 
have det store kolde bord! 
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A capella = korsang uden 
musikledsagelse 
Jf. 542 2. rep. 

 
  
 

 
 

 
 
Juleafslutningen: Husk nissehue og stor kop og teske til  
   gløggen. 
 

Find heftet ”Gammeldags Jul i Ramsø” frem 
fra gemmerne og spil gerne melodierne igen-
nem. De er ikke så nemme som man tror. 
Tag børn, børnebørn og oldebørn med.  
Tilmelding nødvendig pga. godtepose.  
Pris kr. 25,-. 

 
Øvespil: 
 

Januar:   11. - 18.  -  25 
 
Februar:  15. - 22. 
 
   

Dato  Sted   Hvad   Mødetid 

 
13. dec.  Snoldelev  Juleafsl.            18,30 
 
3. jan. Snoldelev  Fællesaft.             19,21   
 
7. feb. Snoldelev  Fællesaf – generalf. 19,15 
 
Maj  5.-7. Vestkysten  Udflugt   NB          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laugsdatoer  2016/17 
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Orkestermimik 
 

Når man, som jeg, sidder på bagerste række i skolens sto-
re fællesrum, får man de musikalske input forfra, men den 
rytme, som legemet udøver i forbindelse med bestræbel-
serne for at ”Gøre” musik, bagfra. 
 

Nogle sidder tilbagelænet i tilsyneladende afslappet ro, 
mens andre sidder på dette yderste af stolesædet, an-
spændte til det bristefærdige, for at følge med og for at få 
det til at lyde mindst lige så godt, som den der sidder 
nærmest.   Og ikke mindst, i hvert fald,  skal der ikke  gi-
ves nogen ”kredit” til  harmonikagruppen, klarinetter  og 
basser og for den sags skyld fløjterne. 
 

De eneste der er ”Fredet” er andenviolinerne. Dette 
”Stoute” folk har sin helt egen mimiske ageren. 
Så der bliver vrikket og drejet og trampet og svedt. 
Ørerne rokker, ikke just i takt til melodien, men i irritation 
over, at man ikke lige ramte tonen eller takten. 
 

Der tørres svedige håndflader. Det drypper fra næse og 
hager. Bagdelene klister til plastikstolesæderne med det 
resultat, at der udføres diskrete bagdelsdrejninger. 
Havde der været stille, ville der helt sikkert kunne høres 
sagte svuppelyde. 
 

 Men så blev det heldigvis kaffetid. 
 

Erik.            Til minde om Dario Fo. 

Indtryk fra Træffet 2016 
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De eneste der er ”Fredet” er andenviolinerne. Dette 
”Stoute” folk har sin helt egen mimiske ageren. 
Så der bliver vrikket og drejet og trampet og svedt. 
Ørerne rokker, ikke just i takt til melodien, men i irritation 
over, at man ikke lige ramte tonen eller takten. 
 

Der tørres svedige håndflader. Det drypper fra næse og 
hager. Bagdelene klister til plastikstolesæderne med det 
resultat, at der udføres diskrete bagdelsdrejninger. 
Havde der været stille, ville der helt sikkert kunne høres 
sagte svuppelyde. 
 

 Men så blev det heldigvis kaffetid. 
 

Erik.            Til minde om Dario Fo. 

Indtryk fra Træffet 2016 
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Mærkelige instrumenter: 
 
Sømviolinen: Navnet hentyder til den måde, instrumentet blev op-
daget (snarere end opfundet) på. Da den tyske violinist Johann Wilde 
hængte sin violinbue op på et søm i loftet i sit hjem i St. Petersborg, 
kom han til at stryge hen over sømmet og blev fascineret af resulta-
tet. Efterfølgende eksperimenter resulterede i en cylinder af tykt træ, 
hvor søm eller stifter var slået ind i forskellig dybde. Det yderste af 
disse stifter stryges med en eller to violinbuer! 
Strygeinstrumenter af den type kaldes friktion idiophones. Andre in-
strumenter af denne type er:  syngende skål, glasharmonika, glas- 
harpe, pladespiller, verrophone, daxophone, styrophone og den musi-
kalske sav. 
 

Gunnar 

Lyt til Ramsø Spillemandslaug på youtube 

 
Ramsø Spillemandslaug er i flere omgange blevet videofil-
met, når der blev spillet både i Roskilde og i Snoldelev 
Sognegård. Er du interesseret i at høre og se udfoldelser-
ne, så kan du enten ”google” ”Ramsø Spillemandslaug 
youtube” eller gå direkte ind på nedenstående links. Ros-
kildeoptagelserne er lavet af Jørgen, der har set alle dan-
seaftnerne på Kildegården gennem et kameras søger! 
 
https://www.youtube.com/results?search_query=Folkedanserbal+i+Roskilde+2016MVI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sxM_kNvONgw 

https://www.youtube.com/watch?v=vS40H8bwY7o 

Lauget spiller på 
Kildegården i  
Roskilde  
oktober 2016 
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Lilletåen 
 

 

Det muntre hjørne 

Gode minder 
 

Der er tradition for, at B&U-
holdene fra Ramsø klarer sig 

godt, når de er ude. 
Held og lykke til  

hold 2016-17 

Mellem mødre: Tænk, min datter er så genert, at 
hun går ind i et andet værelse, hver gang hun skif-
ter mening. 

Mellem ægtefolk: Hun: De fleste ulykker sker i 
køkkenet! 
Han: Jeg ved det, skat. Jeg må jo spise dem! 

Efter arbejde: -Jeg må hellere se at komme 
hjem og lave mad til min kone. 
-Er hun da syg? 
_Nej, hun er sulten! 

Blondiner imellem: -Behold hellere vinterfrakken 
på, søde Gitte. Der står i invitationen, at vi skal 
have det store kolde bord! 

4 

 

Så er de sidste kontingent indbe-
talinger registreret, og vi har få-
et indbetalinger fra 94 medlem-
mer. Medlemmerne fordeler sig 
med 42 aktive dansere, 25 Spil-
lemænd, 11 Unge og 16 passive. 
 

Der er færre aktive dansere end tidligere år, men vi er 
stadig over 5 kvadriller, som kan hygge sig under Helles 
dygtige ledelse. 
Så når musikken spiller op og kommer godt af sted, så er 
der legestue i den gamle Sognegård. 
  

Der er lavet en medlemsliste, som er vedhæftet dette 
nummer af Venstrebenet.  Medlemslisten gives kun til 
medlemmer. 
Vores forening kommer vidt omkring. Vi starter med 2620 
i Albertslund og slutter på Fanø med postnummer 6720. 
 

Jeg kunne godt tænke mig at lægge en del af medlemsli-
sten ud på hjemmesiden, men føler, at det er noget, som 
en general-forsamling skal tage stilling til. 
 

Derfor overvejer jeg et forslag til generalforsamlingen om 
at  Navn, Telefon og Mailadresse bliver lagt ud på 
hjemmesiden, sorteret i medlemstype: D/S/U/P. Hvis du 
allerede nu har en holdning til dette, bedes du give den til 
kende. 
  

Hvis du opdager fejl i medlemslisten eller har tilføjelser, 
så håber jeg, at du vil kontakte mig, så jeg kan rette eller 
tilføje. 
Rettelser bedes sendt til kasserer@spillemandslaug.dk el-
ler til webmaster@spillemandslaug.dk 
 

Jeg glæder mig til en god sæson. 
Gustav 

Kassereren meddeler 
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 Vi har afholdt Lanciers aften i Snoldelev, fredag, den 18. 
november 2016.  Det så flot ud, da Sognegården blev 
fyldt med festklædte medlemmer og venner fra det meste 
af Sjælland. 
 
Helle instruerede, og trods halsbetændelse, 
sørgede hun for, at dansen forløb godt i 
kvadrillerne. Det var først sidst på aftenen, 
at vi kunne høre, at der var ved at være ud-
solgt på stemmen. Helle skal have stor ros 
og ære af det dejlige forløb, og den fine aften. 
 
Musikken var lagt i hænderne på Stry’ fri, der spillede de 
kendte melodier. Vi fik både Lancier komponeret af Hart 
og af Mikel. Det er fin musik, især når den bliver så ele-
gant leveret. 
 
Midt på aftenen nød vi en lækker buffet. Det var et herligt 
traktement. Efter pausen var vi igen klar til at fortsætte 
dansen, og alle var flyvende, og jeg tror, at alle nød at 
danse til den dejlige musik. 
 
Der er taget nogle billeder fra aftenen, som bliver lagt ud 
på hjemmesiden www.forledanserforening.dk eller 
www.spillemandslaug.dk 

Les Lanciers 
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VenstreBenet udgives af  
Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug. 

www.folkedanserforening.dk  
www.spillemandslaug.dk  
 
Forsidebillede:   

 

 
B. & U.: 

  
  6. jan. Simone   7 år 
31. jan. Sashia        13 år 
24. feb. Astrid        13 år 
28. feb. Nichlas   9 år 
 

Voksne: 
 
    6. jan. Ingrid Drewsen  75 år 
    9. jan. Lis Lynghede  70 år 
    3. feb. Svend Aage Nielsen 70 år 
   18. feb. Yrsa Larsen  65 år 
 

Redaktion: 

Gunnar Toftlund Jensen          
venstrebenet@spillemandslaug.dk    

Tlf.: 5929 1177.   
 

Bestyrelsen: 
Formand:         
Hans Peter Hansen       
formand@spillemandslaug.dk 
Riisagervej 23, 4600 Køge   
Tlf.: 5666 3043 

Næstformand:     

Anette Larsen                              
anettelarsen@postkasse.net 
Tlf.: 2681 2638  

Kasserer:                                 
Gustav Gustavsen         
kasserer@spillemandslaug.dk         
Tlf.: 2251 1648 

Ketty Rasmussen.      
Tlf.:46190908 

Anni Andersen              
Tlf.: 2517 8544 

Klaus Klim             
Tlf.: 4050 7546 

Erik Nielsen                 
Tlf.: 3074 7342 

Danseleder:                             
Helle Larsen                               
dansele-
der@spillemandslaug.dk 

Web master:                            
Gustav Gustavsen                   
webmaster@spillemandslaug.dk 
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INDKALDELSE 
 

Så er det tid til den årlige generalfor-
samling, som afholdes i 
 

Snoldelev Sognegård 
Tirsdag den 7. februar 2017, kl. 19.30 

 
Dagsorden er ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og sekretær 
2. Beretning om foreningens virksomhed 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
7. Valg af revisorer og suppleanter 
8. Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før 
mødet. 
Indkomne forslag fremlægges for medlemmerne 1 
uge før generalforsamlingen. 
 
Vel mødt til en god snak om vores forening. 
 
Der serveres øl og vand, men tag selv kaffekurven 
med. 
 

Bestyrelsen 
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JULEAFSLUTNING 
 

I Snoldelev Sognegård 
Tirsdag den 13. december kl. 19.00 

 
Kom og vær med 

Tag børn, børnebørn og oldebørn med 
Tilmeld børnene for kr. 25,-. 

så er der en godtepose. 
 

Alle får: 
 
 Luciaoptog med B&U-holdet 
 Fest om træet med nisseparret Julius og Juliane 
 Godtepose til børnene, der er tilmeldt 
 God musik og sang 
 For voksenholdet er der gløgg og æbleskiver i 
 kaffepausen - HUSK: Krus, ske og gaffel 

3 

 
 
 
 

Tænk engang, nu er det snart jul med alt, hvad der 
hører sig til. 
Det er utrolig at tænke sig, at det var i september 
med sol og sommer, at vi startede op. Tiden er gået 
lynhurtigt. Det var dejligt at se jer alle igen, og det 
er herligt, at I vil være med til at gøre hver tirsdag 
til en fest. 
Årets første arrangement, Spillemandstræffet, var 
endnu engang en stor succes. 50 spillemænd fra 
Danmark og Sydsverige havde en god weekend 
med et udfordrende program. Om lørdagen havde 
vi en velbesøgt legestue i Ramsø hallen. Danmarks 

største spillemandsorkester var samlet for at gøre musikken festlig for 
danserne. Tusind tak til Michael som fik det til at fungere; også en 
kæmpe tak til Helle for at lede dansen hele aftenen. Det var også af-
tenen, hvor Henrik Jansberg kom forbi med fire af sine elever fra mu-
sikskolen. De gav en flot koncert! det er dejligt at se at folkemusikken 
stadig har fat i de unge. Jeg er sikker på at alle, som var mødt op 
denne aften, fik fuld valuta for pengene.  
Jeg vil endnu engang benytte lejligheden til at takke foreningens 
medlemmer for at støtte op om træffet. Uden den uvurderlige indsats 
ville vi aldrig kunne gennemføre træffet. 
Juleafslutningen er den 13. december. Husk, at vi denne dag mø-
der kl. 19, så vi ikke går glip af børnenes luciaoptog. 
Husk at medbringe børn/børnebørn. 
Juliane og Julius kommer med kanen direkte fra nordpolen og lander 
på taget af Sognegården for at holde jul med os. Godt, at de har tid til 
det, her i den travle juletid. Det store nisseorkester er også på plads, 
og lur mig om der ikke også er godteposer til børnene og gløgg/
æbleskiver og julehistorie til de voksne. 
I det nye år venter der heldigvis mange nye danseaftener med god 
musik. Der venter også et bal i uge 8. Husk at sætte kryds ved dagen, 
det bliver forrygende. 
Når vi starter op efter juleferien, må du huske, at det snart er tid for 
generalforsamlingen. Det er den 7. februar. Husk at møde op, giv din 
mening tilkende og kom meget gerne med forslag til nye aktiviteter. 
Dette blad er også årets sidste Venstreben, så jeg vil benytte lejlighe-
den til at ønske alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Tak for 
året der er gået         Hans 

Fra bestyrelsens bord 
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Navn: 

Deadline for næste nummer: 20. februarDeadline for næste nummer: 20. februar  
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk 

eller sendes/afleveres til Redaktionsudvalget. 
Venstrebenets næste nummer forventes på gaden 

Tirsdag d. 6. marts 

  

Arrangementer 
Hver tirsdag 

Børnedans i Snoldelev Sognegård   kl. 17.45-19.30 
Voksendans i Snoldelev Sognegård kl. 19.30-22.00 

Hver onsdag  (undtagen 1. onsdag i måneden) 
Spillemandslauget  
øver i Snoldelev sognegård kl. 19.00-22.00 

Tirsdag d. 13. december 
Juleafslutning kl. 19.00 

2017 

Tirsdag d. 3. januar 
Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

Onsdag d. 11. januar 
Laugets første øveaften i 2017 

Tirsdag d. 7. februar 
Generalforsamling i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

Tirsdag d. 7. marts 
Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

Tirsdag d. 4. april 
Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

Fredag d. 5.– søndag d. 7. maj 
Foreningsskovtur til Jyllands vestkyst 

Mandag d. 17.– lørdag d. 22. juli 
KØST- Landsstævne 2017 i Køge/Stevns 

Følg med på hjemmesiden:  
http://spillemandslaug.dk/ 

http://folkedanserforening.dk/ 
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