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Fra bestyrelsens bord
Nu bliver dagene lysere; i skrivende stund er dagen
tiltaget ca. 2 timer, det er jo tegn på at den bedste
tid på året nærmer sig, men desværre også tegn på
at denne sæson nærmer sig sin afslutningVi har lige haft generalforsamling og bestyrelsen
har konstitueret sig, nærmere om sammensætningen andet steds i bladet.
Jeg vil her benytte mig af at sige tusind tak til
Leif for den store og uvurderlige indsats, som kassemester i over 20 år, og også tak til Helle for at
træde ind som suppleant. Velkommen til Gustav
som ny kassemester (er der ikke lidt genbrug over det ) og til Klaus
Klim i bestyrelsen.
Selvom endnu en forrygende sæson går på held, har vi en del
aktiviteter kørende i øjeblikket.
Der er sidste danse aften den 12. april.
Vi har afslutningsfest den 15. april. Der bliver lagt tilmeldingslister frem som sædvanligt. Husk at medbringe en ret til fælles bordet,
og meget gerne noget underholdning til aftenen, jeg ved jo, at der er
mange kreative mennesker i foreningen, mere info om festen på foreningsaftener.
Vi har åbent hus den 3. maj, åbent hus igen i august, dato ikke
fastsat, kig på hjemmesiden.
Vi har gang i en ny og mere brugervenlig hjemmeside.
Der er foreningstur til Degeberga i juni, det bliver spændende,
hvis ikke I har tilmeldt jer så kontakt Klaus Klim.
Den kommende sæson byder også på Spillemandstræf/lege
stue i oktober, vi er i gang med forberedelserne, men har I mulighed
for at deltage/ hjælpe til, så må I gerne afsætte 1. weekend i oktober
til dette.
Og lur mig om der ikke kommer et Lanciers arrangement i efteråret, det er vel næsten ved at være tradition.
Tak til Anne-Mette, Helle og alle vore spillefolk, og ikke mindst
vore dansere for en forrygende flot sæson.
Håber I alle får en fantastisk danseaktiv sommer.
Husk : der er landsstævne i Assens: vi ses
Hans

Referat fra generalforsamlingen i
Ramsø Folkedansere og Spillemandslaug
den 2. februar 2016
Ramsø Folkedansere er stadig en meget aktiv forening.
”Medlemstallet er vigende, men alderen er stigende”, som
formanden sagde. Vi har 14 danseaftener før jul og 14 efter. Derudover har vi den store legestue i oktober, Lanciers-aften, gæsteorkester i uge 8 og en foreningstur i juni
2016 til Sverige.
Vi kan glæde os til, at næste sæson bliver lige så god:
Bjarne og Helle fortsætter – d.v.s. vi får en vikar nogle
gange for Helle, han hedder Carsten Jørgensen.
Børneholdet er kun på 10 medlemmer trods ihærdige
kampagner, bl.a. besøg i S.F.O’en, men det kører videre
med Anne-Mette som leder, Birte og Hans-Erik spiller.
Spillemandslauget øver stadig hver onsdag undtagen
den første onsdag i hver måned, da de har spillet for danserne om tirsdagen. De spiller også til andre foreningers
arrangementer, bl.a. i Hundested, Nyvang og Roskilde.
”Venstrebenet” udkommer med 3 numre i sæsonen.
Gunnar vil meget gerne have indlæg fra os – både artikler
og billeder. Så kom i gang!!!!
Hjemmesiden står Gustav for – men hvem vil styre en
hjemmeside på Face-book???

Den nye bestyrelse:
Hans Peter Hansen (formand)
Anette Larsen
Ketty Rasmussen
Anni Andersen
Erik Nielsen
Klaus Klim (nyvalgt)
Gustav Gustavsen (ny kasserer)
Suppleanter: Lisbet Packroff og Michael Petersen
Revisorer: Marianne Svensson og Svend Ove Hansen
Suppleant : Michael Petersen
Trods faldende Indtægter bibeholdes kontingentet:
Voksne dansere
800 kr.
B.&U. dansere
375 kr.
Passive
250 kr.
Spillemand
550 kr.
Dans/spil
1080 kr.
Referent Inga Vikjær

Kassereren meddeler
Medlemsnyheder
Nyt medlem
Vi har søreme fået et nyt B&U–medlem – en tilvækst på
12,5 %.
Medlemstype
U

Fornavn

Efternavn

Adresse

By

Filippa

Steinmann

Ramsøbakken 13

Gadstrup

VELKOMMEN.
JUBILÆER
At vi er en forening, der kan holde på sine medlemmer,
afspejles af vores jubilæumsliste.
Og hold da op - der er 3 medlemmer med 35 år på bagen.
Hvis det var et ægteskab kaldes det et ”koralbryllup:
Indmeldt

Fornavn

Efternavn

35 år
1981

Troels
Michael S.
Ulla

Knudsen
Petersen
Wulf

30 år
1986

Oluf

Holm

25 år
1991

Jytte

Mortensen

Jens-Erik
Merete

Almsgård
Bro

10 år
2006

Lilletåen
Vi har været så spændte på,
hvor mange børn, der ville dukke op i år. Der er nu 8 børn,
hvoraf der er 2 nye. Vi vidste ikke, om vi kunne få lov at
fortsætte børneholdet, da foreningen har vedtaget, at der
mindst skal være10 for at holdet kan fortsætte; men nu
har vi fået lov til at køre sæsonen ud, så nu håber vi på,
at der dukker flere op.
Der var juleafslutning den 8 december med et lille Luciaoptog, der som sædvanlig spredte julehyggen blandt de
mange deltagere, der også dansede og legede omkring
juletræet og fik godteposer til slut. Det var en hyggelig og
fornøjelig aften.
Hilsen Ketty

Inde i denne uhyggelige heldragt
gemte Anne-Mette sig, da der
blev slået katten af tønden hos
B&U-holdet.

Laugsdatoer 2016
Molto doloroso meget smertefyldt

Dato

Sted

Hvad

Mødetid

1. marts

Snoldelev

Fællesaften

19.15

5. april

Snoldelev

Fællesaften

19.15

15. april

Snoldelev

Afslutningsfest

17.42

11. juni

Rønnede

Kulsvier

11.45

17.19. juni Degaberga

Skovtur

NB

21. juni

Hundested

Estradespil

18.45

27. juli

Assens

Bal/landsstævne

NB

31. juli

Roskilde Folkepark

Bal/koncert

15.00

31. juli

Roskilde folkepark

Buskspil

30. sep.

Gadstrup

Træf

fra kl. 11.00
17.00

Øvedage
Marts: 9. - 16. – 23. – 30.
April: 13. – 20. – 27.
- og så var der harmonikaspilleren, der fik et femcifret honorar, hver gang han spillede ”koncert”:
249,95 kr.!

Mkh
Erik

Laugets gøremål 2015
Året 2015 har bevæget sig indenfor Ramsø Spillemandslaugs normalområde, hvis man da kan kalde vores
gøren og laden for normal.
Vores normale julefrokost den tredje fredag i januar, blev
ikke drukket og afspist, på grund af manglende tilslutning.
Vi spiller/øver alle onsdage, undtagen onsdagen efter den
første tirsdag i måneden, i perioden fra september til maj.
At vi ikke spiller onsdagen efter den første tirsdag, skyldes
at vi har spillet med til fællesaften den første tirsdag i måneden. I år dog ikke den første tirsdag i december, hvor
fællesaftenen var flyttet til den anden tirsdag, som var juleafslutningen, og som var en af de bedste, i nyere tid. Alle spillede af karsken bælg og med nissehuer på, og julemelodierne strømmede ud til folket.
Der blevet spillet til åbent hus 2 gange her i foreningen. til
afslutningsfest, hvor vi ”traditionen” tro - kassemesteren
vrider sig noget - trakterede med ”Sprudelwasser” og en
lille koncert.
Vi deltog, sammen med ”De Dysted” i kulsvierfest ved
Rønnede. Det var en noget våd og røget affære, for” vinden var os ikke føjelig”, og regnen stod ned i stænger flere gange og der var huller i den presenning, som var
spændt over tribunen, som passede præcist lige ned på
instrumenter og folk.
Vi var på Fanø i Pinsen, hvor vi lavede et fantastisk bal.
Nogle blev lidt ”Ravgale”!
Vi spillede på estraden i Hundested og på Aldershvilestævnet i Bagsværd. Nogle af os var til Nordlek i Viborg.
Fortsættes på næste side

Vi åbnede med et spillemandsbal ved spillemandsstævnet
i Roskilde fredag aften og var på gågaden om lørdagen i
samme anledning. Der blev spillet lidt med på buskspil i
Folkeparken om søndagen.
Et mindre hold spillede til høstgudstjeneste i Gadstrup Kirke, og et større hold var med i Andelsbyen Nyvang til dansens dag.
Næsten alle spillede med til vores legestue i oktoberi
Ramsøhallen, og mange var med på Kildegården for at
spille til Onsdagsbal i november.
Under en af øvningerne til Nordleg, hvor en flok spillemænd var samlet, fik vi løbet gang i Region Sjællands
Spillemandskreds, som har ligget underdrejet et stykke
tid. Med Michael som formand og undertegnede som kassemester.
Tak til alle der har involveret sig i gøremålene for vores
laug igennem året 2015.
Specielt tak til M. S. P. for utrættelig musikalsk køren’ på,
og for en - næsten altid - god tålmodighed.
Erik

Nyvang
August 2015

Ramsø og RejseOrkestret
afprøvede Roskildedanse
RejseOrkestret har gennem lang tid ønsket at dykke ned i
Roskildeegnens musik og dans.
De har studeret musikken fra de kilder, der findes, ikke
mindst
Christian
Tobiassens
nodebog
fra
1854,
”Gevningebogen”, som rummer et væld af melodier og
dansebeskrivelser fra hele Roskildeegnen.
Vi havde en spændende eftermiddag med masser af god
musik og spændende dialoger om danseopbygninger og
danserytmikker/varianter og slægtskaber med de danse
og dansetyper vi kender til i forvejen fra Roskilde og dele
af sjælland.
Når man som her tager udgangspunkt i en nodebog uden
at have de store forkromede optegnelser, så må man jo
prøve sig frem. Der findes dog få optegnelser; men de er
meget sporadiske. Dem havde vi (med hjælp fra Hanne og
Poul) og så de optegnelser, som Carl Godvin lavede omkring 1915.
Det var fantastisk, at 24 dansere havde lyst til at være
med, og der var en rigtig dejlig stemning, med masser af
danselyst og rigtig gode pointer fra danserne undervejs
Sjov eftermiddag. Forhåbentlig bliver det ikke sidste gang.
Hans

Ringe-Kurset
Det er ikke så ringe endda, RINGE - KURSET som netop
har været for 53. gang.
Det er et kursus som ikke er særlig kendt på Sjælland.
Det er Folkedans Fyn der er arrangører.
Kursisterne er fortrinsvis fynboer med nogle par fra det
jyske og nogle par fra det sjællandske. MEN der efterlyses
mange flere alle steder fra, da det er her som alle andre
steder – dalende deltagerantal.
Det er et supergodt kursus som vi varmt kan anbefale, vi
har nu været med 3 gange og i år fået 2 par med fra vores forening.
Vi håber på flere næste år og fra andre steder her på
Sjælland. Altså vi er fortalere for det her. Så er der nogle
jyder og fynboer der gør det samme, kan vi måske igen
blive rigtig mange.
Det hele foregår på Ringe Fri- og Efterskole og det er
week-enden hvor vinterferien starter, dvs. fredag aften i
uge 6 og så hele lørdagen og søndag til kl. ca. 13.
Der er en behagelig atmosfære, der er tid til at spise, indlagt gode pauser, sangtime og festaften. Der er super
mad hele weekenden igennem.
Alt er rigtig vel tilrettelagt af nogle ildsjæle i udvalget både de unge og de ældre.
Musikersiden er anført af Johnnie Frederiksen, som mange
måske kender fra andre sammenhænge. Johnnie er musiklærer på skolen, så han er helt på hjemmebane. Sammen med Nina Aasen, Bent Bokær og Klaus Soelmark leverer de dejlig musik til undervisningen og legestuerne.
Der er hele 3 instruktører – iår har vi haft fornøjelsen af
Mette Bebe Juel fra det Nordjyske. - Mette er stærk i danse fra Himmerland og i hvordan man danser på Rebildkan-

kanten. Vi dansede 4-6-og 8-tur på langs og i det hele taget mange rækkedanse henover week-enden.
Christian Obel fra Sjælland. - Christian underviste i danse
fra Møn, hvor der er fart over feltet, - og Francaisen fra
Møn. Dertil kom at Christian vidste en masse om Møn – en
masse historie og nogle skrøner indimellem, fantastisk
fine fortællinger under hele danseforløbet.
Rune Pedersen fra Fyn. – Rune instruerede en del specielle danse : Væverdansen, russisk kavaleri, nogle danse fra
Sønderby bogen og mange flere spændende danse.
Til at samle alle trådene og holde styr på det har vi haft
Annika Vestergaard som kursusleder.
Supersejt Annika.
Alt i alt et rigtig dejligt kursus.
Glade dansehilsner fra Else og Ernst i Køge

Ringe Fri– og Efterskole

Så var der bal

Michael Graubæk, violin
Theis Langeland, klaver
Anders Ringgaard, trombone
Musikken er klar

Ungdommen venter

Henrik står
parat
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Bartenderen er klar

år
ste
æ
n
tid
es
Vi s amme
s
ved

Ny hjemmeside
Sådan ser den nye hjemmeside ud. Den er hurtigere og
lettere at finde rundt i end den gamle.
”Inde i” hjemmesiden vil
man efterhånden kunne
finde meget om vores
forening både nyt
og gammelt.
Spillemændene og
–kvinderne vil kunne
finde noder, og alle vil
kunne læse og se foreningens tiltag og historie.
Brug hjemmesiden!
Du finder den på
http://spillemandslaug.dk/
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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. 19.15-22.00
Tirsdag d. 5. april
Foreningsaften i Snoldelev sognegård kl. 19.30
Tirsdag d. 12. april
Sidste danseaften i sæsonen i Snoldelev sognegård kl. 19.30
Fredag d. 15. april
Afslutningsfest i Snoldelev sognegård kl. 18.00
Tirsdag d. 3. maj
Åbent hus i Snoldelev Sognegård kl. 19.30
Lørdag d. 11. juni
Kulsvierfest i Rønnede hele dagen
17.-19. juni
Foreningsskovtur til Degaberga i Sverige
Tirsdag d. 21. juni
Spil i Hundested kl. 19.00
25.-30. juli
Landsstævne i Assens
Tirsdag d. ??. august
Åbent hus i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 (se datoen på hj.siden)
Tirsdag d. 6. September
Sæsonstart i Snoldelev Sognegård kl. 19.30
Onsdag d. 14. september
1. spilleaften for Lauget i Snoldelev Sognegård kl. 19.00

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

Deadline for næste nummer: 1. september
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk
eller sendes/afleveres til Redaktionsudvalget.

Venstrebenets næste nummer forventes på gaden
Tirsdag d. 13. september

