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Navn:   

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. 7. marts 
 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
Tirsdag d. 4. april 
 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
Tirsdag d. 11. april 
 Sidste danseaften i denne sæson 
Lørdag d. 22. april 
 Afslutningsfest i Snoldelev Sognegård kl. 18.00 
Tirsdag d. 9. Maj 
 Åbent hus i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
Fredag d. 5.– søndag d. 7. maj 
 Foreningsskovtur til Vedersø Klit Badehotel 
Tirsdag d. 20. juni 
 Besøg af 12 personer fra Californien på tur i Skandinavien. 
 En festlig aften, der kan læses mere om på hjemmesiden. 
Mandag d. 17.-lørdag d. 22. juli 
 KØST 2017 - Landsstævne i Køge/Stevns 
Fredag d. 4.-Søndag d. 6. august 
 Spillemandsstævne i Roskilde 
Søndag d. 6. august 
 Dansens dag i Andelslandsbyen Nyvang 
Torsdag d. 10.-Søndag d. 13. august 
 Musik over Præstø Fjord i Tappernøje 
Tirsdag d. 15. August 
 Åbent hus i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
Tirsdag d. 5. september 
 Vi starter igen i Snoldelev Sognegård kl. 18.00 

Deadline for næste nummer: 21. augustDeadline for næste nummer: 21. august  
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk 

eller sendes/afleveres til Redaktionsudvalget. 

Venstrebenets næste nummer forventes på gaden  

Tirsdag d. 5. september 
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VenstreBenet udgives af  

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug. 

www.folkedanserforening.dk  
www.spillemandslaug.dk  
 

Forsidebillede:  Småfugle om foderet. 

 

B. & U.: 

16. mar. Lucas  11 år 
  4. aug. Alma     6 år 
24. aug. Filippa         11 år 
25. aug. Signe     8 år 
29. aug. Andrea    5 år 
  3. sep. Alberte    9 år 
 
   

Voksne: 
 
18. feb. Yrsa Larsen  75 år 
29. maj Asger Zornow  70 år 
23. juni Kirsten Hedlund  70 år 
16. sep. Ketty Rasmussen 70 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 

Klaus Klim             
Tlf.: 4050 7546 

Poul Møller                  
Tlf.: 5614 1123 

Erik Nielsen                 
Tlf.: 3074 7342 

Danseleder:                             
Helle Larsen                               
dansele-
der@spillemandslaug.dk 

Web master:                            

Gustav Gustavsen                   
webmaster@spillemandslaug.dk 
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Fredag den 5. maj – søndag den 7. maj 

 

Vi skal til Vedersø Klit Badehotel.  
Vi skal til havet, til Ringkøbing.  

Vi skal stifte bekendtskab med  

’Ragna Tang’ danse og musik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se mere på hjemmesiden: 
http://spillemandslaug.dk/eksempel-side/skovturen-2017/ 

 

Tilmeld ved at sende en mail til klaus@spillemandslaug.dk 

Skovturen 2017  går til Vesterhavet 
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  Så nærmer vi os atter foråret. 

Men det betyder jo desværre igen, at vi er ved at have 
brugt en sæson op.  
 

Det har igen i år været en fantastisk sæson med masser 
af god dans og musik. Ja, jeg vil sige, at det har været en 
masse festaftener. 
 

Det har desværre også været en sæson med det mindste 
antal voksne dansere i foreningen nogensinde. Ligeledes 
har der været visse udfordringer med at få børneholdet til 
at fungere. Vi startede med 5 børn nu er der 14.! 
 

Vi har lige haft generalforsamling.  
Det var dejligt at konstatere, at spillemandsstævnet, som 

udover, at det var en stor succes, også gav et flot overskud. Et overskud, 
som skyldes foreningens medlemmers store indsats. Der blev lagt rigtig man-
ge timer i det. Så stor tak for det. 
Det er også godt at vide, at vore spillefolk og instruktører fortsætter næste 
sæson. Så jeg ser frem til endnu en sæson med mange gode danse/spille af-
tener.  
 

Ved generalforsamlingen kunne vi også byde velkommen til Poul i bestyrel-
sen, da Anni har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet; ligeledes vel-
kommen til Lisbet som revisor. 
 

Vi har lige haft vores ”bal i uge 8”. Den til lejligheden dannede duo ” I mellem 
Sjælland og Fanø” gav en formidabel præstation, og der var rigtig god stem-
ning; men vi kunne godt have ønsket, at der var flere, der deltog i aftenen. 
Der er billeder fra ballet andet steds i bladet. 
 

Sidste danse aften for denne sæson er den 11. april. 
 

Vi har afslutningsfest den 22. april. Der vil  blive lagt lister frem som sædvan-
ligt. Husk at medbringe en ret til det fælles bord, og meget gerne noget un-
derholdning til aftenen. Jeg ved jo, at der er mange kreative mennesker i for-
eningen. Mere info om festen på foreningsaftener. 
 

Den 9. maj har vi åbent hus. Følg med på hjemmesiden. 
 

Første weekend i maj er der ”Skovtur” til Vesterhavet, nærmere Vedersø Klit. 
Hvor programmet står på Ragna Tang danse, hygge og ”bad i vester havet”! 
 

Og hvis ikke før så ses vi vel i Køge til landsstævnet?  
 

I august holder vi åbent hus som optakt til næste sæson, se hjemmesiden for 
nærmere oplysninger. 
 

Tak til vore instruktører, spillemændene og alle danserne for en forrygende 
flot sæson.   

Hans 

Fra bestyrelsens bord 

mailto:klaus@spillemandslaug.dk
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Referat fra generalforsamlingen i Ramsø Folkedansere og Spil-
lemandslaug den 7. februar 2017: 
 

Der var rift om pladserne i Snoldelev Sognegård: 46 medlemmer var 
mødt 
Op kl. 19.30. Michael Petersen var dirigent, så generalforsamlingen 
var i gode hænder. 
 

Trods faldende medlemstal (42 voksne) og stigende alder (yngste 61 
år) er der stadig god gang i foreningen: ud over tirsdagene har der 
været Lanciers-aften, stor legestue i Ramsøhallen, julefest med børn 
og voksne, sommertur til Sverige og ”åbent hus” i maj og august.  
Men vi kan godt bruge nogle flere dansere, hvordan får vi det???? 
Gode ideer er velkomne. 
 

Vi kan glæde os over at Helle fortsætter som danseleder og Bjarne 
som forspiller, og Kristian som vikar i det omfang, hans turnéliv tilla-
der det. 
 

Børneholdet: under ledelse af Anne Mette og Birte og Hans-Erik som  
spillefolk, har lige nu 13 medlemmer. Der er blevet gjort en stor ind-
sats for at skaffe flere medlemmer bl.a. besøg på Gadstrup skole.  
Alle håber, at det kan køre videre i næste sæson. 
Spillemandslauget: De øver flittigt hver onsdag, undtagen den ons-
dag, hvor de har spillet for danserne om tirsdagen. 
 

Lauget er meget ude og spille til andre foreningers arrangementer 
bl.a. i Hundested. Kommer der nogle dansere fra Ramsø denne som-
meraften, så giver Lauget is bagefter. Så det ku' være at……… 

Generalforsamlingen 

13 
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 Bal i Snoldelev Sognegård 

Imellem Sjælland og Fanø 

Der var gang i den! 

 
Synd, at så mange gik 

glip af et par veloplag-

te spillemænd, der gav 

den hele armen med 

bue og blæsebælg! 

5 

”VenstreBenet”: Det har 30 års jubilæum i år. Måske kommer der et 
jubi–nummer. Bladet udkommer med 3 numre i hver sæson, men bla-
det er blevet tyndere, hvorfor?? Husk at komme med indlæg og evt. 
billeder fra vores arrangementer eller forslag, som kan debatteres. 
 

Regnskabet blev godkendt.  
Trods faldende indtægter (færre medlemmer) bliver kontin-
gentet status quo: 
 

Dansere, voksne    800 kr. 
Dansere B&U     375 kr. 
Passive medlemmer    250 kr. 
Passive medlemmer af Lauget  250 kr. 
Spillemand-Lauget    550 kr. 
Danser+Spillemand                        1.080 kr. 
 
Passiv medlemskab udløser: 
Adgang til fælles arrangementer 
Venstre-benet 
Passive medlemmer, der ønsker  
medlemskab af Danske Folkedansere skal betale  410 kr. 
 

Den nye bestyrelse: 
Hans Peter Hansen (genvalgt som formand) 
Erik Nielsen (genvalgt) 
Gustav Gustavsen (genvalgt som kasserer) 
Anette Larsen 
Ketty Rasmussen 
Klaus Klim 
Poul Møller (nyvalgt) ( Anni ønskede ikke genvalg). 
Suppleanter: 
Lisbet Packroff og Michael Petersen 
Revisorer: 
Marianne Svensson 
Lisbet Packroff  (nyvalgt i st.f. Svend-Ove, som har meldt sig helt ud). 
 

  Referent Inga Vikjær 
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Der var engang. Sådan starter alle traditionelle 
eventyr. Dette er nu ikke noget almindeligt 
eventyr; men lad os alligevel starte med begyn-
delsen. 
 

Der var en gang, og det er så længe siden, at 
det er den gang, det var før. Det var en dejlig 
højsommerdag. Solen skinnede fra en klar him-
mel, hvor 2 lammeskyer var placeret lidt for-
skudt for hinanden til glæde for kunstmaleren. Bierne summede travlt 
ved grøftekantens blomster, fuglene sang det bedste, de havde lært. 
Alt åndede fred og idyl. 
 

Danseskoleferien var lige begyndt, og hen ad den støvede vej kom 
Seksturen dansende på lette 6/8-dele. Seksturen var rigtig nok glad i 
dag, jo, den kunne simpelthen ikke lade være med at lave en lille eks-
tra drejning eller en ekstra appel af bare glæde. Nu var den dog en 
pæn og velopdragen sekstur, så disse spjæt ødelagde ikke noget i 
dens helhed. Ih, hvor var den glad! 
 

Dansemester Morten Larsen havde just for nogle dage siden spurgt, 
om Seksturen ikke ville tage af sted til Seksturenes Sommer Seminar 
i Springforbi. Om den ville? Ih, jo! Det havde den drømt om lige si-
den, den var totur og startede i danseskolen. Efter at være rykket op i 
3-, 4- og 5-tur var den for kort tid siden blevet sekstur, fordi den altid 
var så glad. Nu var den så på vej til Seksturenes Sommer Seminar. 
Mens den dansede af sted, mødte den en af sine bekendte. Det var 
Københavns Sekstur. "Åh, nej", tænkte Seksturen, "ikke den blære-
røv!" Den drillede nemlig altid Seksturen med, at den ikke havde no-
get andet navn end Sekstur. 
 

Københavns Sekstur stammede egentlig fra Mors, og en morsingbo er 
der ingen, der har meget til overs for. Det eneste morsingboen kan 
blære sig med, er udsigten til Thy, siger Thyboerne. Nu havde den 
været i København og syntes, det var værd at blære sig med. "Hvor 
er du på vej hen?" spurgte Københavns Sekstur. "Til Seksturenes 
Sommer Seminar," sagde Seksturen glad. "Som om det var noget!" 
sagde Københavns Sekstur, "og så dig, der ikke engang har noget 
navn. Næh, jeg vil hellere danse i København. Der sker der dog noget 
og især for dem med navn." Og så var den løbet videre. 
 

(fortsættes i næste nummer) 

Da seksturen fik sit navn 
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 Det muntre hjørne  
 
 
En dansker og en englænder går tur ved en sø. 
Pludselig falder danskeren i vandet. 
Han råber: "Hjælp. Hjælp!" 
Englænderen: "What?" 
Danskeren: "Ja, for pokker, er det vådt!" 

 
 
Læreren til Lille Lise: "Hvor mange ben har en 
elefant?" 
Lille Lise: "6 - et i hvert hjørne og to elfenben" 
 
 
 

Fru Jensen var for første gang 
ude at køre med en bus. 
Hun spørger chaufføren: 
"Undskyld, i hvilken ende skal 
jeg stige ud?" 
Chaufføren: "Lille frue, De skal stige ud bagi; men for Deres skyld 
skal jeg sørge for, at bussen standser i begge ender!" 

 
 

Læreren: "Hvad sker der, når vi har solformørkelse?" 
Drengen: "Hvis det er om dagen, så bliver det mørkt, og                
hvis det er om natten, kan det ikke ses!" 
 
 

 
Moderen til teenagesønnen: "Hvad har du gang i?" 
Sønnen: "Jeg vasker hår!" 
Moderen: "Hvorfor bruger du så ikke vand?" 
Sønnen. "Der står på shampooflasken, at det er til      
tørt hår!" 

 
 
To venner går forbi en galge. 
A: "Hvad tror du, der ville blive af dig, hvis denne 
galge var i brug endnu?" 
B: "Så ville jeg nok få lov til at gå alene hjem!" 
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Affrettando 
Med stigende hurtighed 

Det kan Lauget!!! 

 

 

 

 

 
 

 

Laugets gøremål 2016 
 
Hermed beretning for Ramsø Spillemandslaugs 
gøremål og bedrifter i 2016, som var halvfjerdså-
ret for det største antal fødsler i Danmark nogen-
sinde. 91.313 blev der bragt til verden. Og det 
kan vi mærke i vores laug. 
 

Vi har stadig mange fra den  årgang som med-
lemmer. Og med denne årgangs talenter og  
kunstneriske årer godt repræsenteret i vores 
Laug er vi derfor at finde i den absolut bedste ende af skalaen for 
danske spillemandslaug. Sagt på godt dansk: ” Proberly the bedst of 
this game”! 
 

 Vi fik af samme årsag ikke afspist den årlige julefrokost den tredje 
fredag i januar kl. 18.36. Kassereren  gik og var lidt mellemfornøjet 
på grund af den deraf følgende kapitalophobning. Men sådan er ver-
den sommetider. 
 

 Vi spillede til jubilæumslegestue i Hundested og måtte i den forbin-
delse indlære Hundested og Lynæsvalsen. Plus et par andre ligeså 
ukendte melodier. Et festligt folkefærd de hundestedere. 
 

Ind imellem øvede vi flittigt. Resultatet blev fremlagt ved afslutnings-
festen her i foreningen, hvor vi traditionen tro var vært ved velkomst-
drikken m.m. Kassereren var igen mellemfornøjet. Denne gang på 
grund af antikapitalophobning. Men sådan er der jo så meget.  
 

Vi spillede til åbent hus i maj og spillede i juni på estraden i Hunde-
sted for syvogtyvende gang. - Måske. 
 

Nogle af os deltog i udflugten til Degaberg.  
En stor del af os var med ved kulsvierdagene ved Rønnede.  
Vi deltog i i adskillige dansetræninger i regionsregi  til stævnet i As-
sens.  
Vi førte os frem på landstævnet i Assens og drønede hjem for at kun-
ne optræde på spillemandsstævnet i Roskilde om søndagen, hvor vi 
for første gang nogensinde var inviteret til at spille i amfiteatret.  
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Vi spillede med på folkedansen dag på Andelsmuseet Nyvang. 
En lille gruppe leverede en fantastisk koncert i museets kirke. 

Spillede til åbent hus i august.   
 

Startede øvningerne i september og var mangetalligt  repræsenteret 
på vores træf på Gadstrup Skole. 
 

Kassereren var fornøjet. Et historisk øjeblik. 
 

Vi var på Kildegården for at spille til bal en onsdagsaften i oktober.  
Vi øvede flittigt, og pludseligt var vi fremme ved juleafslutningen. En 
forrygende aften, bedre end sidste år, som var en af de bedste i 
mands minde. 
 

Der skal lyde en stor tak til alle - ingen nævnt og ingen glemt - som 
har deltaget og bidraget til Lauget.  
 

Dog skal der lyde en stor tak til kassereren og dirigenten. 
Uden dem var vi ilde stedt 

 

Erik. 

 
Øvedage: 

Februar     15  - 29 

Marts:         1. - 15. - 22. 

 
        Glasharmonika 

Benjamin Franklin har fået æren for at have opfundet 
dette sære instrument i 1763. Glassene, der var fast-
gjort inden i hinanden, var halvt nedsænket i vand og 
blev holdt i bevægelse ved hjælp af en pedal, mens 
kanterne berørtes med fugtige fingerspidser.                 
Men de første ”musikalske glas” demonstreredes af 
irlænderen Richard Pockrich i London i 1743. Den stakkels mand 
brændte til døde i 1759 under en ildebrand, der også opslugte hans 
glas– og vandinstrument. Ja, kunsten har hårde betingelser.                
I sidste århundrede så man af og til vand benyttet i forbindelse med 
konventionelle instrumenter. Således har John Cage dæmpet tonen 
fra en tam-tam ved nedsænkning af instrumentet i et badekar! 

(fra Guinness Musikbog - Nyttige og unyttige informationer om musik) 

Et sært instrument 
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Sofie, Astrid og jeg var til Smutte lørdag d. 28/1, sammen 
med min morfar og mine 2 mindre søskende på 5 år og 7 

år, de var på børneholdene.  
 

Efter vi havde spist frokost, blev vi fordelt ud på vores 

hold. Jeg kom på hold med Sofie, Astrid og Silja fra Her-

lev, som jeg har lært at kende gennem stævnene. Jeg 
valgte, at danse med Silja, og så dansede vi forskellige 

danse hele dagen.  
 

Vi dansede til efter aftensmad og blev til legestue om af-

ten, hvor vi tog glade, men trætte hjem.  
 

En sjov og lærerig dag, hvor jeg mødte andre folkedanser-

unge fra andre foreninger.  
 

Hilsen Sashia fra Ramsø folkedanserforening.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Jeg kan jo lige fortælle, at vi har fået endnu et medlem. 
Liva, som lige er startet, og det er dejligt. Nu er børnehol-

det oppe på 14 medlemmer. 

Der er nogle stykker, som skal med til det Sjællandske 

børne/ungdoms stævne i Køge. Så vi håber, at børnehol-
det består mange år endnu. 

Ketty 

Lilletåen 
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Sønnen. "Der står på shampooflasken, at det er til      
tørt hår!" 

 
 
To venner går forbi en galge. 
A: "Hvad tror du, der ville blive af dig, hvis denne 
galge var i brug endnu?" 
B: "Så ville jeg nok få lov til at gå alene hjem!" 
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Affrettando 
Med stigende hurtighed 

Det kan Lauget!!! 

 

 

 

 

 
 

 

Laugets gøremål 2016 
 
Hermed beretning for Ramsø Spillemandslaugs 
gøremål og bedrifter i 2016, som var halvfjerdså-
ret for det største antal fødsler i Danmark nogen-
sinde. 91.313 blev der bragt til verden. Og det 
kan vi mærke i vores laug. 
 

Vi har stadig mange fra den  årgang som med-
lemmer. Og med denne årgangs talenter og  
kunstneriske årer godt repræsenteret i vores 
Laug er vi derfor at finde i den absolut bedste ende af skalaen for 
danske spillemandslaug. Sagt på godt dansk: ” Proberly the bedst of 
this game”! 
 

 Vi fik af samme årsag ikke afspist den årlige julefrokost den tredje 
fredag i januar kl. 18.36. Kassereren  gik og var lidt mellemfornøjet 
på grund af den deraf følgende kapitalophobning. Men sådan er ver-
den sommetider. 
 

 Vi spillede til jubilæumslegestue i Hundested og måtte i den forbin-
delse indlære Hundested og Lynæsvalsen. Plus et par andre ligeså 
ukendte melodier. Et festligt folkefærd de hundestedere. 
 

Ind imellem øvede vi flittigt. Resultatet blev fremlagt ved afslutnings-
festen her i foreningen, hvor vi traditionen tro var vært ved velkomst-
drikken m.m. Kassereren var igen mellemfornøjet. Denne gang på 
grund af antikapitalophobning. Men sådan er der jo så meget.  
 

Vi spillede til åbent hus i maj og spillede i juni på estraden i Hunde-
sted for syvogtyvende gang. - Måske. 
 

Nogle af os deltog i udflugten til Degaberg.  
En stor del af os var med ved kulsvierdagene ved Rønnede.  
Vi deltog i i adskillige dansetræninger i regionsregi  til stævnet i As-
sens.  
Vi førte os frem på landstævnet i Assens og drønede hjem for at kun-
ne optræde på spillemandsstævnet i Roskilde om søndagen, hvor vi 
for første gang nogensinde var inviteret til at spille i amfiteatret.  
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Der var engang. Sådan starter alle traditionelle 
eventyr. Dette er nu ikke noget almindeligt 
eventyr; men lad os alligevel starte med begyn-
delsen. 
 

Der var en gang, og det er så længe siden, at 
det er den gang, det var før. Det var en dejlig 
højsommerdag. Solen skinnede fra en klar him-
mel, hvor 2 lammeskyer var placeret lidt for-
skudt for hinanden til glæde for kunstmaleren. Bierne summede travlt 
ved grøftekantens blomster, fuglene sang det bedste, de havde lært. 
Alt åndede fred og idyl. 
 

Danseskoleferien var lige begyndt, og hen ad den støvede vej kom 
Seksturen dansende på lette 6/8-dele. Seksturen var rigtig nok glad i 
dag, jo, den kunne simpelthen ikke lade være med at lave en lille eks-
tra drejning eller en ekstra appel af bare glæde. Nu var den dog en 
pæn og velopdragen sekstur, så disse spjæt ødelagde ikke noget i 
dens helhed. Ih, hvor var den glad! 
 

Dansemester Morten Larsen havde just for nogle dage siden spurgt, 
om Seksturen ikke ville tage af sted til Seksturenes Sommer Seminar 
i Springforbi. Om den ville? Ih, jo! Det havde den drømt om lige si-
den, den var totur og startede i danseskolen. Efter at være rykket op i 
3-, 4- og 5-tur var den for kort tid siden blevet sekstur, fordi den altid 
var så glad. Nu var den så på vej til Seksturenes Sommer Seminar. 
Mens den dansede af sted, mødte den en af sine bekendte. Det var 
Københavns Sekstur. "Åh, nej", tænkte Seksturen, "ikke den blære-
røv!" Den drillede nemlig altid Seksturen med, at den ikke havde no-
get andet navn end Sekstur. 
 

Københavns Sekstur stammede egentlig fra Mors, og en morsingbo er 
der ingen, der har meget til overs for. Det eneste morsingboen kan 
blære sig med, er udsigten til Thy, siger Thyboerne. Nu havde den 
været i København og syntes, det var værd at blære sig med. "Hvor 
er du på vej hen?" spurgte Københavns Sekstur. "Til Seksturenes 
Sommer Seminar," sagde Seksturen glad. "Som om det var noget!" 
sagde Københavns Sekstur, "og så dig, der ikke engang har noget 
navn. Næh, jeg vil hellere danse i København. Der sker der dog noget 
og især for dem med navn." Og så var den løbet videre. 
 

(fortsættes i næste nummer) 

Da seksturen fik sit navn 
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 Bal i Snoldelev Sognegård 

Imellem Sjælland og Fanø 

Der var gang i den! 

 
Synd, at så mange gik 

glip af et par veloplag-

te spillemænd, der gav 

den hele armen med 

bue og blæsebælg! 

5 

”VenstreBenet”: Det har 30 års jubilæum i år. Måske kommer der et 
jubi–nummer. Bladet udkommer med 3 numre i hver sæson, men bla-
det er blevet tyndere, hvorfor?? Husk at komme med indlæg og evt. 
billeder fra vores arrangementer eller forslag, som kan debatteres. 
 

Regnskabet blev godkendt.  
Trods faldende indtægter (færre medlemmer) bliver kontin-
gentet status quo: 
 

Dansere, voksne    800 kr. 
Dansere B&U     375 kr. 
Passive medlemmer    250 kr. 
Passive medlemmer af Lauget  250 kr. 
Spillemand-Lauget    550 kr. 
Danser+Spillemand                        1.080 kr. 
 
Passiv medlemskab udløser: 
Adgang til fælles arrangementer 
Venstre-benet 
Passive medlemmer, der ønsker  
medlemskab af Danske Folkedansere skal betale  410 kr. 
 

Den nye bestyrelse: 
Hans Peter Hansen (genvalgt som formand) 
Erik Nielsen (genvalgt) 
Gustav Gustavsen (genvalgt som kasserer) 
Anette Larsen 
Ketty Rasmussen 
Klaus Klim 
Poul Møller (nyvalgt) ( Anni ønskede ikke genvalg). 
Suppleanter: 
Lisbet Packroff og Michael Petersen 
Revisorer: 
Marianne Svensson 
Lisbet Packroff  (nyvalgt i st.f. Svend-Ove, som har meldt sig helt ud). 
 

  Referent Inga Vikjær 
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Referat fra generalforsamlingen i Ramsø Folkedansere og Spil-
lemandslaug den 7. februar 2017: 
 

Der var rift om pladserne i Snoldelev Sognegård: 46 medlemmer var 
mødt 
Op kl. 19.30. Michael Petersen var dirigent, så generalforsamlingen 
var i gode hænder. 
 

Trods faldende medlemstal (42 voksne) og stigende alder (yngste 61 
år) er der stadig god gang i foreningen: ud over tirsdagene har der 
været Lanciers-aften, stor legestue i Ramsøhallen, julefest med børn 
og voksne, sommertur til Sverige og ”åbent hus” i maj og august.  
Men vi kan godt bruge nogle flere dansere, hvordan får vi det???? 
Gode ideer er velkomne. 
 

Vi kan glæde os over at Helle fortsætter som danseleder og Bjarne 
som forspiller, og Kristian som vikar i det omfang, hans turnéliv tilla-
der det. 
 

Børneholdet: under ledelse af Anne Mette og Birte og Hans-Erik som  
spillefolk, har lige nu 13 medlemmer. Der er blevet gjort en stor ind-
sats for at skaffe flere medlemmer bl.a. besøg på Gadstrup skole.  
Alle håber, at det kan køre videre i næste sæson. 
Spillemandslauget: De øver flittigt hver onsdag, undtagen den ons-
dag, hvor de har spillet for danserne om tirsdagen. 
 

Lauget er meget ude og spille til andre foreningers arrangementer 
bl.a. i Hundested. Kommer der nogle dansere fra Ramsø denne som-
meraften, så giver Lauget is bagefter. Så det ku' være at……… 

Generalforsamlingen 
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Fredag den 5. maj – søndag den 7. maj 

 

Vi skal til Vedersø Klit Badehotel.  
Vi skal til havet, til Ringkøbing.  

Vi skal stifte bekendtskab med  

’Ragna Tang’ danse og musik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se mere på hjemmesiden: 
http://spillemandslaug.dk/eksempel-side/skovturen-2017/ 

 

Tilmeld ved at sende en mail til klaus@spillemandslaug.dk 

Skovturen 2017  går til Vesterhavet 
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  Så nærmer vi os atter foråret. 

Men det betyder jo desværre igen, at vi er ved at have 
brugt en sæson op.  
 

Det har igen i år været en fantastisk sæson med masser 
af god dans og musik. Ja, jeg vil sige, at det har været en 
masse festaftener. 
 

Det har desværre også været en sæson med det mindste 
antal voksne dansere i foreningen nogensinde. Ligeledes 
har der været visse udfordringer med at få børneholdet til 
at fungere. Vi startede med 5 børn nu er der 14.! 
 

Vi har lige haft generalforsamling.  
Det var dejligt at konstatere, at spillemandsstævnet, som 

udover, at det var en stor succes, også gav et flot overskud. Et overskud, 
som skyldes foreningens medlemmers store indsats. Der blev lagt rigtig man-
ge timer i det. Så stor tak for det. 
Det er også godt at vide, at vore spillefolk og instruktører fortsætter næste 
sæson. Så jeg ser frem til endnu en sæson med mange gode danse/spille af-
tener.  
 

Ved generalforsamlingen kunne vi også byde velkommen til Poul i bestyrel-
sen, da Anni har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet; ligeledes vel-
kommen til Lisbet som revisor. 
 

Vi har lige haft vores ”bal i uge 8”. Den til lejligheden dannede duo ” I mellem 
Sjælland og Fanø” gav en formidabel præstation, og der var rigtig god stem-
ning; men vi kunne godt have ønsket, at der var flere, der deltog i aftenen. 
Der er billeder fra ballet andet steds i bladet. 
 

Sidste danse aften for denne sæson er den 11. april. 
 

Vi har afslutningsfest den 22. april. Der vil  blive lagt lister frem som sædvan-
ligt. Husk at medbringe en ret til det fælles bord, og meget gerne noget un-
derholdning til aftenen. Jeg ved jo, at der er mange kreative mennesker i for-
eningen. Mere info om festen på foreningsaftener. 
 

Den 9. maj har vi åbent hus. Følg med på hjemmesiden. 
 

Første weekend i maj er der ”Skovtur” til Vesterhavet, nærmere Vedersø Klit. 
Hvor programmet står på Ragna Tang danse, hygge og ”bad i vester havet”! 
 

Og hvis ikke før så ses vi vel i Køge til landsstævnet?  
 

I august holder vi åbent hus som optakt til næste sæson, se hjemmesiden for 
nærmere oplysninger. 
 

Tak til vore instruktører, spillemændene og alle danserne for en forrygende 
flot sæson.   

Hans 

Fra bestyrelsens bord 

mailto:klaus@spillemandslaug.dk
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VenstreBenet udgives af  

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug. 

www.folkedanserforening.dk  
www.spillemandslaug.dk  
 

Forsidebillede:  Småfugle om foderet. 

 

B. & U.: 

16. mar. Lucas  11 år 
  4. aug. Alma     6 år 
24. aug. Filippa         11 år 
25. aug. Signe     8 år 
29. aug. Andrea    5 år 
  3. sep. Alberte    9 år 
 
   

Voksne: 
 
18. feb. Yrsa Larsen  75 år 
29. maj Asger Zornow  70 år 
23. juni Kirsten Hedlund  70 år 
16. sep. Ketty Rasmussen 70 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 

Klaus Klim             
Tlf.: 4050 7546 

Poul Møller                  
Tlf.: 5614 1123 

Erik Nielsen                 
Tlf.: 3074 7342 

Danseleder:                             
Helle Larsen                               
dansele-
der@spillemandslaug.dk 

Web master:                            

Gustav Gustavsen                   
webmaster@spillemandslaug.dk 
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Navn:   

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. 7. marts 
 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
Tirsdag d. 4. april 
 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
Tirsdag d. 11. april 
 Sidste danseaften i denne sæson 
Lørdag d. 22. april 
 Afslutningsfest i Snoldelev Sognegård kl. 18.00 
Tirsdag d. 9. Maj 
 Åbent hus i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
Fredag d. 5.– søndag d. 7. maj 
 Foreningsskovtur til Vedersø Klit Badehotel 
Tirsdag d. 20. juni 
 Besøg af 12 personer fra Californien på tur i Skandinavien. 
 En festlig aften, der kan læses mere om på hjemmesiden. 
Mandag d. 17.-lørdag d. 22. juli 
 KØST 2017 - Landsstævne i Køge/Stevns 
Fredag d. 4.-Søndag d. 6. august 
 Spillemandsstævne i Roskilde 
Søndag d. 6. august 
 Dansens dag i Andelslandsbyen Nyvang 
Torsdag d. 10.-Søndag d. 13. august 
 Musik over Præstø Fjord i Tappernøje 
Tirsdag d. 15. August 
 Åbent hus i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
Tirsdag d. 5. september 
 Vi starter igen i Snoldelev Sognegård kl. 18.00 

Deadline for næste nummer: 21. augustDeadline for næste nummer: 21. august  
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk 

eller sendes/afleveres til Redaktionsudvalget. 

Venstrebenets næste nummer forventes på gaden  

Tirsdag d. 5. september 
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