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Deadline for næste nummer: 18. novemberDeadline for næste nummer: 18. november   
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk 

eller sendes/afleveres til Redaktionsudvalget. 

Venstrebenets næste nummer forventes på gaden  

Tirsdag d. 3. december 

Hver tirsdag 
 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. 3. september 
 Sæsonstart i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
 
Onsdag d. 11. september 
 Sæsonstart for spillemænd i Snoldelev Sognegård kl. 19 
 
Tirsdag d. 1. oktober 
 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

 
Lørdag d. 5. oktober 
 Legestue i Gadstrup kl. 19.30 
 
Onsdag d. 30. oktober 
 Lauget på Kildegården, Roskilde, kl. 19.30  
 

Tirsdag d. 5. november 
 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
 
Tirsdag d. 10. december 
 Juleafslutning med juletræ i Snoldelev Sognegård kl. 19 
 
Tirsdag d. 7. januar 
 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

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

Arrangementer  

1 

Nr. 3                    September 2019            32. Årgang 

Indhold: 
 

Fra bestyrelsens bord side   3 
Kassereren meddeler side   4 

Fra Lauget   side   6 
Landsstævne 2019  side   8 

Dejlige år med dans side 10 

 

Skovtur 2019  side  12 
Sæsonafslutning   side 14 

Bal for begyndere  side  15 
Møllekoncerter  side 16 

Musik i marts  side 18 
Ramsø legestue  side 19 

mailto:venstrebenet@spillemandslusg.dk


2 

VenstreBenet udgives af  

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug. 

www.folkedanserforening.dk  
www.spillemandslaug.dk  
 

Forside: Ellen Grethe Johansen 

(læg selv farver på) 

  
17. sep. Villy Olsen   85 år 
  3. okt. Poul Møller   70 år 
  1. nov. Inger Falkenberg 70 år 
22. sep. Anne-Mette Jansen 45 år 
   

Redaktion: 

Gunnar Toftlund Jensen          
venstrebenet@spillemandslaug.dk    

Tlf.: 5929 1177.   
 

Bestyrelsen: 

Formand:         

Hans Peter Hansen       
hansfolkedans@gmail.com             
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                               
danseleder@spillemandslaug.dk 

Web master:                            
Gustav Gustavsen                   
webmaster@spillemandslaug.dk 
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Legestue i  
Ramsø 

 
 
 

Lørdag d. 5. oktober 2019 
 

Så er der igen mulighed for en svingom! 
 

ADRESSE: Ramsø Hallen, Ramsømaglevej 19, 

4621 Gadstrup 
 

Ramsø Spillemandslaug og venner leverer musikken 
 

Helle Larsen leder dansen 

 
Vi serverer kaffe og kage 

Øl og vand kan købes i baren 

 

Vi starter kl. 19.30 
 

Medbring danseglæde og godt humør 
 

Entre: kr. 80,-. 

 

Vi glæder os til at se jer alle igen! 

 

Venlig hilsen 
 

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug 

Følg med på www.spillemandslaug.dk 

 
Eller ring tlf.: 3083 2195 

http://www.folkedanserforening.dk/
http://www.spillemandslaug.dk/
mailto:venstrebenet@spillemandslaug.dk
mailto:hansfolkedans@gmail.com
mailto:kasserer@spillemandslaug.dk
mailto:danseleder@spillemandslaug.dk
mailto:webmaster@spillemandslaug.dk


18 

Marts måned var fuld af musik og dans 
  

Den 2. marts holdt DGI Storstrømmen Vinterstævne  i St. 
Heddinge om eftermiddagen, hvor 16 hold gav opvisning. Nogle 
hold i folkedragter, andre i ens tøj, andre i det store skrud og 
andre igen i alm. tøj.  
 

Der var en masse folkedans, der var linedans, baldanse, mo-
derne pardans, buggdans og polska.  
 

Der var gæstehold fra Folkedans Danmark, Region Sjælland  
med nogle af Ramsøs dansere. De gav en fin opvisning. 
Stevns Folkedansere stod for det praktiske og legestuen om af-
tenen. De havde både børne-, voksen-, og ældrehold på gulvet 
om eftermiddagen. 
 

Der var 6 faner med, så der var både faneind- og udmarch. 
En meget god og hyggelig eftermiddag med mange dansere. 

Efter spisningen var der en dejlig legestue, hvor de stevnske 
instruktører Jonna, Poul Erik og Rikke skiftedes til at styre løjer-
ne. 
 

Det store stævneorkester under ledelse af Jakob Koch sørgede 
for dejlig musik hele eftermiddagen og aftenen. Der var sange 
med Bent Rasmussen fra Næstved som forsanger og guitarspil. 
7. marts 2020 er noteret i kalenderen, hvor Sct. Jørgens Folke-

dansere i Næstved  står for stævnet. Kom og kig på eller vær 
med. 
 

Vi glæder os til mange flere gode musik- og danseoplevelser 
med Køgebanden, Ramsø, Forsøgskvadrillen, Amager, Køge 
Spillemandsforening og 12tur. 
 

Glade dansehilsner fra Ernst og Else i Køge. 
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Kære venner 
 

I henhold til almanakken er sommeren ved at gå på 
hæld, i skrivende stund er dagen allerede aftaget 
med 3 timer og 17 minutter; men det positive ved 
det er, at når efteråret indfinder sig, så starter end-
nu en ny danse- og spillesæson. Jeg håber, I alle 
har haft en dejlig sommer, og at alle er klar til at 
give den gas på dansegulvet. 
Her i sommer har vi haft åbent hus i maj og august, 
som vi plejer, med dejligt mange gæster. I august 
var der simpelthen ikke plads til flere i salen. 
Jeg glæder mig til den kommende sæson. Jeg er 

overbevist om, at den byder på masser af hoptrin, en veloplagt dan-
seleder og  fantastisk musik. Jeg ved også, at spillemandslauget får 
masser af udfordringer. 
Vi har i sommer haft en foreningstur tur til Skanderborg, hvor vi holdt 
vores egen ”Smuk Fest” 
Der var flot vejr, masser af sang og musik, historier/anekdoter, op-
træden ved Ramsø balletkompagni, sejltur på Silkeborgsøerne, tur til 
Himmelbjerget, god mad, et godt sted at bo, (der var ingen hvide da-
mer på gangen), morgenbadning, morgensang (med morgendram)  
og meget andet. Og så  spillede og dansede vi til festival i Ry. 
Kort sagt en rigtig god tur. Hvor turen går hen næste gang, er endnu 
uvist; men der arbejdes på sagen, og I kan godt begynde at glæde 
jer. 
Traditionen med folkedansens dag i Nyvang blev desværre stoppet  i 
år, Nyvang mente ikke, de havde plads til os. I stedet deltog vi ved 
stævnet i Højeruplund. Fin opvisning fra foreningen  med hjælp af re-
gionens store orkester. Et fint arrangement som vi bakker op om 
fremover. 
Vi  var en del til Landsstævne i Varde. Som sædvanligt var det et godt 
gennembearbejdet program; men det er jo til at mærke at vi bliver 
færre, så skal vi ikke vedtage at vi alle prøver på at få nogle ”unge” 
mennesker til at gå til dans. Man kunne jo starte med at kalde tirsdag 
aften for en ugentlig festaften. 
Ellers lægger vi hårdt ud med legestuen den 5. okt. Jeg håber , at der 
er mange af foreningens medlemmer, der vil støtte op om projektet. 
Der bliver brug for alle. 
Hold øje med hjemmesiden. Vi prøver at holde den opdateret. 
SÅ VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON 

Hans 

Fra bestyrelsens bord 
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Kontingenter i 2019/20 
 
Kontingenterne i Ramsø Folkedan-
serforening og Spillemandslaug er 

for den sæson, vi nu har taget hul på, fastsat til: 
 
Dansere              850 kr. 
Passive medlemmer   250 kr. 
Passive medlemmer inkl. DF 400 kr. 
Spillemænd    550 kr.   
Spillemænd, passive  250 kr. 
Kombination:  
Danser/spillemand             1.130 kr. 
 
Alle aktive dansere bliver indmeldt i Landsforeningen Danske 
Folkedansere.  
 

Kontingent til DF er indeholdt i ovenstående kontingenter. 
 

Hvis et medlem har indbetalt til DF via medlemskab i en anden 
forening, nedsættes kontingentet med kontingentet til DF. 
 

Passive medlemmer kan vælge om der ønskes medlemskab af 
DF eller ikke. 
 

Passivt medlemskab udløser: 
  Adgang til fælles arrangementer 
  Medlemsbladet Venstrebenet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kassereren meddeler 
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Vi var heldige at sidde på 1.række, hvor Ernst nøje fulgte 

fingrenes dansen ballet på knapperne. 

Ramsø var godt repræsenteret. Jeg tror, vi var 15 + en 
masse andre, vi kendte, næsten alle fra Forsøgskvadrillen 

og nogle få, vi ikke kendte. 

Der var mulighed for køb af vin, øl og vand. I pausen kaf-

fe/te og kage og et kagebord med alskens lækkerier. 
Uhmm ! 

En super eftermiddag. Tak Bjarne.  

 

Onsdag den 6. marts gik Mette Kathrines turnè med 
Møllekoncerter til Køge Stormølle . Det var en rigtig spæn-

dende oplevelse. Møllen er indrettet til privat beboelse og 

var meget interessant. Fantastisk at ejerne sådan lukker 

deres hjem op for alle os. Med til oplevelsen af møllen var 
også, at der var maleriudstilling  på 2. salen, hvor der var 

mange forskellige gode og flotte billeder, kunstneren (et 

medlem af familien eller en veninde af huset?) var der 

selv og viste rundt.  

 Det blev igen et brag af en koncert, delt med 1. halvdel 
solo og 2. halvdel duo. Johs. sang flere gange og spillede 

både guitar og mandolin. Ikke helt,  men næsten samme 

program  og fortællinger som hos Bjarne. Emil var også 

med; han skulle sove, men syntes det var for kedeligt, så 
han sad på skødet hos en sød dame.  

Der var mødt flere Ramsøfolk op, en hel del fra Køge Spil-

lemandsforening og en del familie og venner til ejerne, 

tror jeg nok. 
Koncerten foregik i husets køkken-alrum-stue på nederste 

etage . 

Vi kunne købe kaffe og kage, øl og vand. Det var en me-

get vellykket aften med dejlig musik, som vi holder af.  

Vi glæder os til mange flere gode musik- og danseoplevel-
ser med Køgebanden, Ramsø, Forsøgskvadrillen, Amager, 

Køge Spillemandsforening og 12tur. 

Glade dansehilsner fra Ernst og Else i Køge. 
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Vi må ikke glemme  
hyggen! 
 

Det er Køgebandens motto.  

Køgebanden er vi 4 Ramsøpar, 

som bor i Køge. 
Vi er bl.a. gode til at finde hinan-

den og tage til gode musikople-

velser sammen. 

Søndag den 3. marts var 5 af 
os pakket sammen i vores bil og 

kørte til Kalundborg til Møllekon-

cert med Mette Kathrine, hjem-

me hos Bjarne i Illerup Mølle. 
Ernst var chauffør, Ulla sad ved siden af, Hans på bagsæ-

det med Marianne og jeg.  Han mente det var fint – mon 

der også var servering ? 

Det sørgede Ulla så for…. Med dejlig hvidvin i kørevenlige 

fine papkrus. 
Vi lader ikke sådan en lejlighed gå fra os, så der blev hyg-

get både på ud- og hjemturen. 

Dog tog chaufføren kun en mundsmag …. og så et glas til 

aftensmaden derhjemme.  
Mette Kathrine var mødt frem med mand og barn og leve-

rede et brag af en koncert, som hun oven i købet startede  

med én af vores yndlingsmelodier: Taasingevalsen. Vi hør-

te en masse skønne numre, bl.a. en vestjysk polka og 
hendes egne kompositioner: Fars jyske fynbo, deres egen 

bryllupsvals og en til sønnen: Reel Emil. Fine relationer til 

familien. 

Da den lille familie bor i Århus, skal byen da ikke stå tilba-

ge for Ålborg, som har sin egen Ålborgpolka, så Mette 
Kathrine har skrevet en Århuspolka.  Sådan ! 

I 2. del af koncerten spillede hendes mand, Johs. på guita-

rer, mandolin og sang. 

5 

Betaling 

Du kan enten benytte netbank eller Mobile Pay ved betaling af 
kontingent. 
 

Kontooverførsel: 
I modtagerens konto indtastes: 
Reg.nr.:  1551 og konto nr.: 177 5545 
 

Mobile Pay 
Indbetaling til 21982 
 

Kontingentet bedes indbetalt senest den 10. oktober 
2019 
 
Husk: Oplys navn og adresse ved indbetaling 
Nye medlemmer: bedes herudover oplyse fødselsdato og år, 
samt telefonnummer og evt. mail-adresse. 
 

Husk at oplyse, hvis du har ændringer til ovennævnte oplysnin-
ger, så jeg kan få rettet medlemskartoteket. 
 

Mail-adresse på medlemslisten 
 

Nogle gange kan det være rart at kunne formidle fælles medde-
lelser via nettet i stedet for telefonen. Vi vil derfor gerne have 
oplyst jeres mailadresse. 

Mailadressen vil så blive indsat på medlemslisten. 
Det er selvfølgelig frivilligt, om man ønsker at oplyse mailadres-
sen. 
 
Kassereren 
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Kalender 
 

Tirsdag d.   3. sep. Fællesaften 
Onsdag d. 11. sep. 1. spilleaften 
Tirsdag d.   1. okt. Fællesaften 
Lørdag  d.   5. okt. Ramsø legestue 
Onsdag d. 16. okt. Intet spil - efterårsferie 
Onsdag d. 30. okt. Spil på Kildegården i Roskilde 
Onsdag d.   5. nov. Fællesaften 
Onsdag d.   4. dec. Øveaften 
Tirsdag d. 10. dec. Juleafslutning 
Tirsdag d.   7. jan. Fællesaften 
 

Husk at åbne mailen, når der kommer ny arrangementsliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sære strygeinstrumenter 
 

Baryton: 6-strenget basgambe med op til 40 medklingende strenge, 
 der kunne gribes med venstre hånds tommelfinger. 
Dactylomonocordo: Et ét-strenget instrument, der skal spilles med 
 én finger. Napolitansk oprindelse omkring 1877. 
Sømviolin: Da den tyske violinist Johann Wilde hængte sin violinbue 
 op i et søm i loftet i sit hjem i St. Petersburg, kom han tilfældigt 
 til at stryge hen over sømmet og blev fascineret af resultatet. 
 Efterfølgende eksperimenter resulterede i en cylinder af tykt 
 træ, hvor søm eller stifter var slået ind i forskellig dybde. De 
 yderste af disse stifter stryges med en eller to violinbuer. 

Fra Musikkens først & størst 

Posten 

Spillemændenes eget organ 

Con Anima =  med sjæl - sjælfuldhed 
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Bal for begyndere 
Fisket på Facebook (under LINDELØV) 
 

Velkommen til Lindeløvs guide:      BAL FOR BEGYNDERE 
  

Du skal til dit første bal og du er i tvivl om hvordan du skal ge-
bærde dig. Og hvad skal du dog tage på? Frygt ikke - Lindeløv 
guider dig trygt i favn. 
  
1. FODTØJ - medbring en form for dansesko, helst med glat 
sål. De gør det lettere for dig at danse og måske ligefrem snur-
re rundt under dansen. Oh la la. Måske i en grad hvor din ret-
ningssans bliver udfordret og du får kvalme. Det går over hvis 
du stikker hovedet ud af vinduet. Husk at drikke vand i pauser-
ne og efter behov.  
Du kan også danse i strømpesokker eller barfodet til en start, 
hvis du er et tillidsfuldt individ. Men det stiller store krav til dine 
omgivelser og dig selv. Umiddelbart vil jeg sige til dig, at du er 
mere værd end det. Men det er naturligvis en smagssag.  
Hvis du er den rebelske type, kan du også danse i gummistøv-
ler eller andet skridsikkert fodtøj. Det kan godt lade sig gøre; 
men det bliver altså på bekostning af dansekomforten og ele-
gancen. - Medmindre du danser udenfor, eks. i forbindelse med 
en folkemusik festival, i vådt græs. Vær dog opmærksom på at 

du let kan glide. Undlad at bide dig i tungen eller knække no-
gens violin når du skvatter undervejs i en ivrig gummibestøvlet 
polka.  
Du kan kende de erfarne dansere på deres fodtøj. De fleste bæ-
rer sorte lædersko, med glat sål. De hardcore tradswaggers har 
også et smart sølvspænde på deres sko. Måske oven i købet en 
lille, fancy hæl. Den type sko, med glat sål, trasker du helst ik-

ke rundt i vådt græs med.  
Du kan i øvrigt også kende de erfarne folke-
dansere på at de, efter ballet, pakker deres 
dansesko væk i sådan en pæn, praktisk stof-
pose. 
 Memo: Skaf sko - sy stofpose.   
 
 

(fortsættes med flere tips i næste nummer) 
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Sæsonafslutning 2018-19 
 

Det blev en festlig og fornøjelig afslutningsfest - ganske 
som vi plejer. Her lidt billeder, der kan bruges til at sætte 

huskeren i gang for de, der var med, og tænde ærgrelsen 

for de, der ikke deltog. 

 
 

Der skænkes op, så koncer-

ten rigtig kan nydes! 

 

Så kan orkestret gå i gang 
med koncerten. 

Publikum lytter og applaude-

rer på de rigtige steder. 

Koncerten er blevet en god 
tradition ved festen. 

 

 

 
 

Erik er klar 

med sit mund-

orgel. 
 

Gustav viser 

sit talent for 
visesang og 

spil 
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Sikke en musikalsk sommer! 
 

Man kan godt komme til at tænke på de gamle værtshuse og havneknejper i 

bl.a. Nyhavn. Nogle steder er der faktisk åbent altid – evt. afbrudt af lidt 
morgenrengøring. Men ellers kan man gå ind til naboen, som meget praktisk 

har forskudt åbningstid, så alle kan blive serviceret. 

Sådan er det næsten med Ramsø Spillemandslaug – der er ingen pauser i 
kalenderen, kun i musikken! Vi sluttede sæsonen med en rigtig god koncert 

i slutningen af april – og der var meget god musik, som vi havde øvet læn-
ge. Straks var vi kommet ind i maj og først drog vi til Jylland på forenings-

skovtur, hvor lauget bl.a. spillede til dans og ”minikursus” med Birte Jørgen-

sen samt til dans om søndagen på søkajen i Ry. Og så allerede tirsdagen 
efter skulle vi spille til Åbent Hus i Ramsø, og det var meget glædeligt, at 

vores dialog, om at støtte op og møde mange op, havde virket. Lauget tæl-
ler nu tæt ved 30 mand, så det er dejligt at I alle forsøger at møde op, så vi 

kan stille med et kvalitetsorkester. 
Region Sjælland forberedte sig på deltagelse i landsstævnet i Varde og igen 

er alle I spillefolk fra Ramsø dominerende og med til at trække læsset – bå-

de til træninger, til opvisninger på stævnet, regionslegestue og Åben Scene. 
Spillemandskredsen og Folkedanserne i regionen kan altid regne med jeres 

deltagelse og støtte – tak for det. 
Efter lidt sommerferie gik det i starten af august så løs i MoPF – Musik over 

Præstø Fjord - hvor lauget var inviteret til deres 10-års jubilæum, bl.a. fordi 

vi var med allerførste gang for 10 år siden. Vi have lørdag formiddag ca. 2 
timers workshop med danseinstruktion af undertegnede og med det store 

orkester – 19 mand på podiet. Det gik godt, musikken virkede perfekt og 
danserne (7 kvadriller!) ville ikke af gulvet, så det blev 2 timer uden stop! 

Så en velfortjent pause med en frokostsandwich og så i gang igen. Kl. 13.15 

lagde vi fra land igen og spillede til næsten 2 timers bal/legestue – også i 
Danseladen på MoPF. Her kunne vi glæde os over at næsten 2 kvadriller af 

danserne var under 30 år – og de var meget aktive under hele seancen. 
Så nåede vi til den 13.august og et nyt Åbent Hus i Ramsø. Igen mødte ca. 

20 spillemænd op og leverede god musik – under dagens ”gæste-forspiller” 
Bjarne Grue, som altid har godt styr på orkestret. Gulvet var fyldt med dan-

sere – og dejligt, at mange gæster finder vej til vores arrangementer. Så 

nåede vi til Høstfest i Viby med spil til dansernes opvisning samt god og un-
derholdende hyggemusik, leveret af Laugets medlemmer. 

Og sør`me om ikke lauget hen over sommeren også har fået tre nye med-
lemmer. Det er dejligt, at vi har et stort orkester, der altid kan levere god 

og lytteværdig dansemusik. Tak til alle for en forrygende sommer i musik-

kens tegn med meget hård træning og øvelse, men også med nogle rigtig 
gode fremførelser. Det er længe siden at Lauget har været så velspillende 

og i god stand, som vi er for tiden. Det kan altså åbenbart betale sig, at vi 
øver os intensivt. Velkommen til at en ny sæson 2019-2020 – jeg glæder 

mig til nye og gamle numre, til nye udfordringer til os alle og til en ny sæt-

liste som supplement til vores nuværende! 
Kærlig hilsen og tak – Michael Eb 
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Var det Varde?  
 

Ja, det var det i år. Og der 
var  inviteret til landsstævne.        
 Efter det sædvanlige bøvl 
med at tolke tilmeldings-
procedurerne - det lykkede 
mig bl.a at få Jytte tilmeldt 
som aktiv spillemand/k, hvil-
ket afstedkom nogen protest- 
fik vi tilmeldt og betalt, og det var billigt, da Jytte jo skulle væ-
re aktiv spillemand. Men der havde jeg gjort regning uden 
vært.   De var skam kvikke nok, de flinke folk over der i Varde. 
Så der kom en ekstra bon.      
 

Alt dette var for længe siden, og så gik vi der og vented’. ”Villa 
Skimmelly” blev trukket frem fra gemmet, godt indfiltret  i 

bregner, snerler og andre  tilbageholder-vækster, som ville ha’ 
gjort Tarzan misundelig. Den blev pudset, pumpet og poleret. 
Dyner og andet overlevelsesudstyr, som er nødvendigt, når der 
skal ”nødcamperes” , blev stuvet, og hele molevitten blev an-
bragt på ”Husmandsmercedesens” krog og odyssékursen gik 
mod vest.  

 

Vi kom frelst over strædet Charybdis og 

så intet til Skylla. Sirenerne var på fire 
hjul  og med blå blink, hvilket blev lykke-
ligt forbikørt, fordi høvdingen sødeligt sov 
det meste af vejen. 
 

Vel ankommet til ”perlen på heden” blev 
vi mødt af hjælpsomhed og belært om 

retligheden i Nødcamping. Hvorfor det skal være så firkantet 

kan undre en ”Gammel” ”Festivaller” fra Roskilde. Her kan der 
ligge 500 telte på samme plads, som 10 pladser fylder på 
”nødcampingen”.  
 Der var nært til alle ting og organiseringen virkede godt. 
Vi var på arealer, tro jeg. fra det for længst nedlagte jernstøbe-
ri, som jo engang var selve kernen i Vardes eksistens. Nogle af 
de gamle bygninger, er blevet bevaret på en malerisk og funkti-
onelt måde, og virker nu som kulturelle institutioner. Fint sted. 
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På ”Turisten” mod  
Himmelbjerget 

Underholdning på kajen ud for  
”Hjejlen”’s anløbsplads 

Hubert som 

slangetæmmer 

Vores turiostforeningsrepræsentant og 
Hans iklædes folkedragter i fuld  

offentlighed 

- og dansen den 
går med opvisning 
og med publikum. 

  
Tak for en meget 
vellykket tur til 

Klaus. 
Vi håber alle på 
en lige så god 

tur i 2020. 
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Morgensang ved badebroen: 
”Godmorgen, min tøs” 

Skovtur til Skanderborg 10.-12. maj 
 

 

Vi blev vist rundt i 
”Smukskoven” af hotellets 

vært Claus Slott 

Den fantastiske aftenunderholdning 

9 

Kan anbefales som besøgsmulighed. 
 

 Ugen løb af sted med gode ”naboer”, megen musik og moro. 
Der var mig bekendt omkring 700 deltagere, hvilket må betyde, 
hvis ikke der sker eller andet, at landsstævner må blive under 
en anden form, hvis økonomi og indbydelser fra værtsbyer skal 
kunne bæres igennem. 
 Vejret var med os - for det meste.  
Fra Ramsø var vi 10-12 stykker. De fleste havde valgt comfort-

muligheden og boede ikke på stævneområdet, men på B&B 
rundt omkring. Forståeligt nok. Det er hårdt at  bo på 
”Nødcamping” 
 
Erik                                                
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 Dejlige år med dans! 
 

Det har været et herligt forår og en dej-
lig sommer. Efter et års tid, hvor vi har 
kørt på halv kraft, og nogle gange min-
dre, har vi været på nogle skønne ferier. 
 

Vi har været på en skøn uges ferie til 
Fåborg og omegn med 12-Tur arrange-

ret på bedste vis af Else og Ernst – eg-
nen deromkring er endnu et besøg 
værd. Her var bl.a. arrangeret en hyg-
gelig aften med Fåborgdanserne. 
 

Så har vi været på en 4 dages tur til Mid-
delfart og en smut til Vejle og omegn med 
SKRALLEKLUBEN – meget interessant med disse mere eller 
mindre store skraller med megen lyd i.  Der var en danssam-
men aften med danserne fra Bogense og omegn, også en rigtig 
god oplevelse. 
 

Vi nåede desværre ikke med på week-end med Ramsø – det 
kom til at ligge næsten samtidig med Skralleturen.  
Stævnet i Varde nåede vi heller ikke – men Landsstævner har 
vi besøgt med stor glæde og iver ca. 20-25 gange i tiden mel-

lem 1982 og 2009, hvor vi var særdeles aktive på alle måder i 
Vallensbæk Folkedansere. Her sled vi vores første folkedan-
sersko. Sideløbende dansede vi 5-6 år i Dansk Vandrelaug og 
senere lidt i Hjerter to også. Mange, mange legestuer er det 
blevet til i årenes løb både i Distrikt 1 og 2 København, som det 
hed den gang – men også rigtig meget i Ramsø og andre for-
eninger. 
 

Ved et tilfælde kom vi med i Dansens Magi i 2000 – megen fan-
tastisk god træning i året op til premieren sommeren 2000, det 
kan kun udtrykkes på én måde; Det var fuldstændig fantastisk 
at være med til – og lærerigt! Tak Helle! Hele staben bag Magi-
en gjorde et vældigt stykke arbejde. 
 

Heldigvis blev vi inviteret til at være med til DM på Danseben – 
her dansede vi med stor fornøjelse og megen læring fra 2001 til 

Stort silver i Ludvika i 2011 

11 

 2006. Vi var sørme med i pionerdagene, hvor grupperne og 

danserne var mange, og hvor pakken indeholdt; obligatoriske 
danse for hele gruppen, obligatoriske pardanse - 5 stykker - for 
parrene og slutteligt Frit program for hele gruppen. Jov, Jov der 
blev arbejdet hårdt, men hvor var det sjovt, og hvor lærte vi 
meget.  
 

Kirsten og jeg havde et stort hold med til Thailand i november/
december 2006 – heraf udsprang 12-Tur, som vi har danset 

med siden. Sammen har vi haft rigtig mange dejlige danse- og 
ferieoplevelser – foråret 2018 meldte jeg fra som instruktør i 
gruppen, men vi danser der stadig. 
 

På Danseben lærte vi Kirsten og Hans at kende, de havde taget 
Stort Silver i den svenske polska i 2001, og her var vel nok en 
udfordring – og vi snubbede den, for den polska kunne man vel 
ikke være så længe om at lære – men ak vi skulle blive klogere. 
Vi startede med at danse Polska hos Kirsten og Hans i 2002 
(samtidig med DM-træningerne). 
Det foregik selvfølgelig i Fensmark, og der var også andre fra 
området dernede, som kom og dansede. 

 

Gyda og Poul Billederne er fra 
turen gennem 
Sverige i år på vej 
mod Ludvika - i 
nærheden Sjö-
torp, hvor Götaka-
nalen starter ved 
Väneren - inden 
da er det jo 
Troldhâttekana-
len.  
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Var det Varde?  
 

Ja, det var det i år. Og der 
var  inviteret til landsstævne.        
 Efter det sædvanlige bøvl 
med at tolke tilmeldings-
procedurerne - det lykkede 
mig bl.a at få Jytte tilmeldt 
som aktiv spillemand/k, hvil-
ket afstedkom nogen protest- 
fik vi tilmeldt og betalt, og det var billigt, da Jytte jo skulle væ-
re aktiv spillemand. Men der havde jeg gjort regning uden 
vært.   De var skam kvikke nok, de flinke folk over der i Varde. 
Så der kom en ekstra bon.      
 

Alt dette var for længe siden, og så gik vi der og vented’. ”Villa 
Skimmelly” blev trukket frem fra gemmet, godt indfiltret  i 

bregner, snerler og andre  tilbageholder-vækster, som ville ha’ 
gjort Tarzan misundelig. Den blev pudset, pumpet og poleret. 
Dyner og andet overlevelsesudstyr, som er nødvendigt, når der 
skal ”nødcamperes” , blev stuvet, og hele molevitten blev an-
bragt på ”Husmandsmercedesens” krog og odyssékursen gik 
mod vest.  

 

Vi kom frelst over strædet Charybdis og 

så intet til Skylla. Sirenerne var på fire 
hjul  og med blå blink, hvilket blev lykke-
ligt forbikørt, fordi høvdingen sødeligt sov 
det meste af vejen. 
 

Vel ankommet til ”perlen på heden” blev 
vi mødt af hjælpsomhed og belært om 

retligheden i Nødcamping. Hvorfor det skal være så firkantet 

kan undre en ”Gammel” ”Festivaller” fra Roskilde. Her kan der 
ligge 500 telte på samme plads, som 10 pladser fylder på 
”nødcampingen”.  
 Der var nært til alle ting og organiseringen virkede godt. 
Vi var på arealer, tro jeg. fra det for længst nedlagte jernstøbe-
ri, som jo engang var selve kernen i Vardes eksistens. Nogle af 
de gamle bygninger, er blevet bevaret på en malerisk og funkti-
onelt måde, og virker nu som kulturelle institutioner. Fint sted. 
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På ”Turisten” mod  
Himmelbjerget 

Underholdning på kajen ud for  
”Hjejlen”’s anløbsplads 

Hubert som 

slangetæmmer 

Vores turiostforeningsrepræsentant og 
Hans iklædes folkedragter i fuld  

offentlighed 

- og dansen den 
går med opvisning 
og med publikum. 

  
Tak for en meget 
vellykket tur til 

Klaus. 
Vi håber alle på 
en lige så god 

tur i 2020. 
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Sæsonafslutning 2018-19 
 

Det blev en festlig og fornøjelig afslutningsfest - ganske 
som vi plejer. Her lidt billeder, der kan bruges til at sætte 

huskeren i gang for de, der var med, og tænde ærgrelsen 

for de, der ikke deltog. 

 
 

Der skænkes op, så koncer-

ten rigtig kan nydes! 

 

Så kan orkestret gå i gang 
med koncerten. 

Publikum lytter og applaude-

rer på de rigtige steder. 

Koncerten er blevet en god 
tradition ved festen. 

 

 

 
 

Erik er klar 

med sit mund-

orgel. 
 

Gustav viser 

sit talent for 
visesang og 

spil 
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Sikke en musikalsk sommer! 
 

Man kan godt komme til at tænke på de gamle værtshuse og havneknejper i 

bl.a. Nyhavn. Nogle steder er der faktisk åbent altid – evt. afbrudt af lidt 
morgenrengøring. Men ellers kan man gå ind til naboen, som meget praktisk 

har forskudt åbningstid, så alle kan blive serviceret. 

Sådan er det næsten med Ramsø Spillemandslaug – der er ingen pauser i 
kalenderen, kun i musikken! Vi sluttede sæsonen med en rigtig god koncert 

i slutningen af april – og der var meget god musik, som vi havde øvet læn-
ge. Straks var vi kommet ind i maj og først drog vi til Jylland på forenings-

skovtur, hvor lauget bl.a. spillede til dans og ”minikursus” med Birte Jørgen-

sen samt til dans om søndagen på søkajen i Ry. Og så allerede tirsdagen 
efter skulle vi spille til Åbent Hus i Ramsø, og det var meget glædeligt, at 

vores dialog, om at støtte op og møde mange op, havde virket. Lauget tæl-
ler nu tæt ved 30 mand, så det er dejligt at I alle forsøger at møde op, så vi 

kan stille med et kvalitetsorkester. 
Region Sjælland forberedte sig på deltagelse i landsstævnet i Varde og igen 

er alle I spillefolk fra Ramsø dominerende og med til at trække læsset – bå-

de til træninger, til opvisninger på stævnet, regionslegestue og Åben Scene. 
Spillemandskredsen og Folkedanserne i regionen kan altid regne med jeres 

deltagelse og støtte – tak for det. 
Efter lidt sommerferie gik det i starten af august så løs i MoPF – Musik over 

Præstø Fjord - hvor lauget var inviteret til deres 10-års jubilæum, bl.a. fordi 

vi var med allerførste gang for 10 år siden. Vi have lørdag formiddag ca. 2 
timers workshop med danseinstruktion af undertegnede og med det store 

orkester – 19 mand på podiet. Det gik godt, musikken virkede perfekt og 
danserne (7 kvadriller!) ville ikke af gulvet, så det blev 2 timer uden stop! 

Så en velfortjent pause med en frokostsandwich og så i gang igen. Kl. 13.15 

lagde vi fra land igen og spillede til næsten 2 timers bal/legestue – også i 
Danseladen på MoPF. Her kunne vi glæde os over at næsten 2 kvadriller af 

danserne var under 30 år – og de var meget aktive under hele seancen. 
Så nåede vi til den 13.august og et nyt Åbent Hus i Ramsø. Igen mødte ca. 

20 spillemænd op og leverede god musik – under dagens ”gæste-forspiller” 
Bjarne Grue, som altid har godt styr på orkestret. Gulvet var fyldt med dan-

sere – og dejligt, at mange gæster finder vej til vores arrangementer. Så 

nåede vi til Høstfest i Viby med spil til dansernes opvisning samt god og un-
derholdende hyggemusik, leveret af Laugets medlemmer. 

Og sør`me om ikke lauget hen over sommeren også har fået tre nye med-
lemmer. Det er dejligt, at vi har et stort orkester, der altid kan levere god 

og lytteværdig dansemusik. Tak til alle for en forrygende sommer i musik-

kens tegn med meget hård træning og øvelse, men også med nogle rigtig 
gode fremførelser. Det er længe siden at Lauget har været så velspillende 

og i god stand, som vi er for tiden. Det kan altså åbenbart betale sig, at vi 
øver os intensivt. Velkommen til at en ny sæson 2019-2020 – jeg glæder 

mig til nye og gamle numre, til nye udfordringer til os alle og til en ny sæt-

liste som supplement til vores nuværende! 
Kærlig hilsen og tak – Michael Eb 
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Kalender 
 

Tirsdag d.   3. sep. Fællesaften 
Onsdag d. 11. sep. 1. spilleaften 
Tirsdag d.   1. okt. Fællesaften 
Lørdag  d.   5. okt. Ramsø legestue 
Onsdag d. 16. okt. Intet spil - efterårsferie 
Onsdag d. 30. okt. Spil på Kildegården i Roskilde 
Onsdag d.   5. nov. Fællesaften 
Onsdag d.   4. dec. Øveaften 
Tirsdag d. 10. dec. Juleafslutning 
Tirsdag d.   7. jan. Fællesaften 
 

Husk at åbne mailen, når der kommer ny arrangementsliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sære strygeinstrumenter 
 

Baryton: 6-strenget basgambe med op til 40 medklingende strenge, 
 der kunne gribes med venstre hånds tommelfinger. 
Dactylomonocordo: Et ét-strenget instrument, der skal spilles med 
 én finger. Napolitansk oprindelse omkring 1877. 
Sømviolin: Da den tyske violinist Johann Wilde hængte sin violinbue 
 op i et søm i loftet i sit hjem i St. Petersburg, kom han tilfældigt 
 til at stryge hen over sømmet og blev fascineret af resultatet. 
 Efterfølgende eksperimenter resulterede i en cylinder af tykt 
 træ, hvor søm eller stifter var slået ind i forskellig dybde. De 
 yderste af disse stifter stryges med en eller to violinbuer. 

Fra Musikkens først & størst 

Posten 

Spillemændenes eget organ 

Con Anima =  med sjæl - sjælfuldhed 
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Bal for begyndere 
Fisket på Facebook (under LINDELØV) 
 

Velkommen til Lindeløvs guide:      BAL FOR BEGYNDERE 
  

Du skal til dit første bal og du er i tvivl om hvordan du skal ge-
bærde dig. Og hvad skal du dog tage på? Frygt ikke - Lindeløv 
guider dig trygt i favn. 
  
1. FODTØJ - medbring en form for dansesko, helst med glat 
sål. De gør det lettere for dig at danse og måske ligefrem snur-
re rundt under dansen. Oh la la. Måske i en grad hvor din ret-
ningssans bliver udfordret og du får kvalme. Det går over hvis 
du stikker hovedet ud af vinduet. Husk at drikke vand i pauser-
ne og efter behov.  
Du kan også danse i strømpesokker eller barfodet til en start, 
hvis du er et tillidsfuldt individ. Men det stiller store krav til dine 
omgivelser og dig selv. Umiddelbart vil jeg sige til dig, at du er 
mere værd end det. Men det er naturligvis en smagssag.  
Hvis du er den rebelske type, kan du også danse i gummistøv-
ler eller andet skridsikkert fodtøj. Det kan godt lade sig gøre; 
men det bliver altså på bekostning af dansekomforten og ele-
gancen. - Medmindre du danser udenfor, eks. i forbindelse med 
en folkemusik festival, i vådt græs. Vær dog opmærksom på at 

du let kan glide. Undlad at bide dig i tungen eller knække no-
gens violin når du skvatter undervejs i en ivrig gummibestøvlet 
polka.  
Du kan kende de erfarne dansere på deres fodtøj. De fleste bæ-
rer sorte lædersko, med glat sål. De hardcore tradswaggers har 
også et smart sølvspænde på deres sko. Måske oven i købet en 
lille, fancy hæl. Den type sko, med glat sål, trasker du helst ik-

ke rundt i vådt græs med.  
Du kan i øvrigt også kende de erfarne folke-
dansere på at de, efter ballet, pakker deres 
dansesko væk i sådan en pæn, praktisk stof-
pose. 
 Memo: Skaf sko - sy stofpose.   
 
 

(fortsættes med flere tips i næste nummer) 
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Vi må ikke glemme  
hyggen! 
 

Det er Køgebandens motto.  

Køgebanden er vi 4 Ramsøpar, 

som bor i Køge. 
Vi er bl.a. gode til at finde hinan-

den og tage til gode musikople-

velser sammen. 

Søndag den 3. marts var 5 af 
os pakket sammen i vores bil og 

kørte til Kalundborg til Møllekon-

cert med Mette Kathrine, hjem-

me hos Bjarne i Illerup Mølle. 
Ernst var chauffør, Ulla sad ved siden af, Hans på bagsæ-

det med Marianne og jeg.  Han mente det var fint – mon 

der også var servering ? 

Det sørgede Ulla så for…. Med dejlig hvidvin i kørevenlige 

fine papkrus. 
Vi lader ikke sådan en lejlighed gå fra os, så der blev hyg-

get både på ud- og hjemturen. 

Dog tog chaufføren kun en mundsmag …. og så et glas til 

aftensmaden derhjemme.  
Mette Kathrine var mødt frem med mand og barn og leve-

rede et brag af en koncert, som hun oven i købet startede  

med én af vores yndlingsmelodier: Taasingevalsen. Vi hør-

te en masse skønne numre, bl.a. en vestjysk polka og 
hendes egne kompositioner: Fars jyske fynbo, deres egen 

bryllupsvals og en til sønnen: Reel Emil. Fine relationer til 

familien. 

Da den lille familie bor i Århus, skal byen da ikke stå tilba-

ge for Ålborg, som har sin egen Ålborgpolka, så Mette 
Kathrine har skrevet en Århuspolka.  Sådan ! 

I 2. del af koncerten spillede hendes mand, Johs. på guita-

rer, mandolin og sang. 
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Betaling 

Du kan enten benytte netbank eller Mobile Pay ved betaling af 
kontingent. 
 

Kontooverførsel: 
I modtagerens konto indtastes: 
Reg.nr.:  1551 og konto nr.: 177 5545 
 

Mobile Pay 
Indbetaling til 21982 
 

Kontingentet bedes indbetalt senest den 10. oktober 
2019 
 
Husk: Oplys navn og adresse ved indbetaling 
Nye medlemmer: bedes herudover oplyse fødselsdato og år, 
samt telefonnummer og evt. mail-adresse. 
 

Husk at oplyse, hvis du har ændringer til ovennævnte oplysnin-
ger, så jeg kan få rettet medlemskartoteket. 
 

Mail-adresse på medlemslisten 
 

Nogle gange kan det være rart at kunne formidle fælles medde-
lelser via nettet i stedet for telefonen. Vi vil derfor gerne have 
oplyst jeres mailadresse. 

Mailadressen vil så blive indsat på medlemslisten. 
Det er selvfølgelig frivilligt, om man ønsker at oplyse mailadres-
sen. 
 
Kassereren 
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Kontingenter i 2019/20 
 
Kontingenterne i Ramsø Folkedan-
serforening og Spillemandslaug er 

for den sæson, vi nu har taget hul på, fastsat til: 
 
Dansere              850 kr. 
Passive medlemmer   250 kr. 
Passive medlemmer inkl. DF 400 kr. 
Spillemænd    550 kr.   
Spillemænd, passive  250 kr. 
Kombination:  
Danser/spillemand             1.130 kr. 
 
Alle aktive dansere bliver indmeldt i Landsforeningen Danske 
Folkedansere.  
 

Kontingent til DF er indeholdt i ovenstående kontingenter. 
 

Hvis et medlem har indbetalt til DF via medlemskab i en anden 
forening, nedsættes kontingentet med kontingentet til DF. 
 

Passive medlemmer kan vælge om der ønskes medlemskab af 
DF eller ikke. 
 

Passivt medlemskab udløser: 
  Adgang til fælles arrangementer 
  Medlemsbladet Venstrebenet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kassereren meddeler 
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Vi var heldige at sidde på 1.række, hvor Ernst nøje fulgte 

fingrenes dansen ballet på knapperne. 

Ramsø var godt repræsenteret. Jeg tror, vi var 15 + en 
masse andre, vi kendte, næsten alle fra Forsøgskvadrillen 

og nogle få, vi ikke kendte. 

Der var mulighed for køb af vin, øl og vand. I pausen kaf-

fe/te og kage og et kagebord med alskens lækkerier. 
Uhmm ! 

En super eftermiddag. Tak Bjarne.  

 

Onsdag den 6. marts gik Mette Kathrines turnè med 
Møllekoncerter til Køge Stormølle . Det var en rigtig spæn-

dende oplevelse. Møllen er indrettet til privat beboelse og 

var meget interessant. Fantastisk at ejerne sådan lukker 

deres hjem op for alle os. Med til oplevelsen af møllen var 
også, at der var maleriudstilling  på 2. salen, hvor der var 

mange forskellige gode og flotte billeder, kunstneren (et 

medlem af familien eller en veninde af huset?) var der 

selv og viste rundt.  

 Det blev igen et brag af en koncert, delt med 1. halvdel 
solo og 2. halvdel duo. Johs. sang flere gange og spillede 

både guitar og mandolin. Ikke helt,  men næsten samme 

program  og fortællinger som hos Bjarne. Emil var også 

med; han skulle sove, men syntes det var for kedeligt, så 
han sad på skødet hos en sød dame.  

Der var mødt flere Ramsøfolk op, en hel del fra Køge Spil-

lemandsforening og en del familie og venner til ejerne, 

tror jeg nok. 
Koncerten foregik i husets køkken-alrum-stue på nederste 

etage . 

Vi kunne købe kaffe og kage, øl og vand. Det var en me-

get vellykket aften med dejlig musik, som vi holder af.  

Vi glæder os til mange flere gode musik- og danseoplevel-
ser med Køgebanden, Ramsø, Forsøgskvadrillen, Amager, 

Køge Spillemandsforening og 12tur. 

Glade dansehilsner fra Ernst og Else i Køge. 
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Marts måned var fuld af musik og dans 
  

Den 2. marts holdt DGI Storstrømmen Vinterstævne  i St. 
Heddinge om eftermiddagen, hvor 16 hold gav opvisning. Nogle 
hold i folkedragter, andre i ens tøj, andre i det store skrud og 
andre igen i alm. tøj.  
 

Der var en masse folkedans, der var linedans, baldanse, mo-
derne pardans, buggdans og polska.  
 

Der var gæstehold fra Folkedans Danmark, Region Sjælland  
med nogle af Ramsøs dansere. De gav en fin opvisning. 
Stevns Folkedansere stod for det praktiske og legestuen om af-
tenen. De havde både børne-, voksen-, og ældrehold på gulvet 
om eftermiddagen. 
 

Der var 6 faner med, så der var både faneind- og udmarch. 
En meget god og hyggelig eftermiddag med mange dansere. 

Efter spisningen var der en dejlig legestue, hvor de stevnske 
instruktører Jonna, Poul Erik og Rikke skiftedes til at styre løjer-
ne. 
 

Det store stævneorkester under ledelse af Jakob Koch sørgede 
for dejlig musik hele eftermiddagen og aftenen. Der var sange 
med Bent Rasmussen fra Næstved som forsanger og guitarspil. 
7. marts 2020 er noteret i kalenderen, hvor Sct. Jørgens Folke-

dansere i Næstved  står for stævnet. Kom og kig på eller vær 
med. 
 

Vi glæder os til mange flere gode musik- og danseoplevelser 
med Køgebanden, Ramsø, Forsøgskvadrillen, Amager, Køge 
Spillemandsforening og 12tur. 
 

Glade dansehilsner fra Ernst og Else i Køge. 

 

 

  

 

3 

 
 
 

Kære venner 
 

I henhold til almanakken er sommeren ved at gå på 
hæld, i skrivende stund er dagen allerede aftaget 
med 3 timer og 17 minutter; men det positive ved 
det er, at når efteråret indfinder sig, så starter end-
nu en ny danse- og spillesæson. Jeg håber, I alle 
har haft en dejlig sommer, og at alle er klar til at 
give den gas på dansegulvet. 
Her i sommer har vi haft åbent hus i maj og august, 
som vi plejer, med dejligt mange gæster. I august 
var der simpelthen ikke plads til flere i salen. 
Jeg glæder mig til den kommende sæson. Jeg er 

overbevist om, at den byder på masser af hoptrin, en veloplagt dan-
seleder og  fantastisk musik. Jeg ved også, at spillemandslauget får 
masser af udfordringer. 
Vi har i sommer haft en foreningstur tur til Skanderborg, hvor vi holdt 
vores egen ”Smuk Fest” 
Der var flot vejr, masser af sang og musik, historier/anekdoter, op-
træden ved Ramsø balletkompagni, sejltur på Silkeborgsøerne, tur til 
Himmelbjerget, god mad, et godt sted at bo, (der var ingen hvide da-
mer på gangen), morgenbadning, morgensang (med morgendram)  
og meget andet. Og så  spillede og dansede vi til festival i Ry. 
Kort sagt en rigtig god tur. Hvor turen går hen næste gang, er endnu 
uvist; men der arbejdes på sagen, og I kan godt begynde at glæde 
jer. 
Traditionen med folkedansens dag i Nyvang blev desværre stoppet  i 
år, Nyvang mente ikke, de havde plads til os. I stedet deltog vi ved 
stævnet i Højeruplund. Fin opvisning fra foreningen  med hjælp af re-
gionens store orkester. Et fint arrangement som vi bakker op om 
fremover. 
Vi  var en del til Landsstævne i Varde. Som sædvanligt var det et godt 
gennembearbejdet program; men det er jo til at mærke at vi bliver 
færre, så skal vi ikke vedtage at vi alle prøver på at få nogle ”unge” 
mennesker til at gå til dans. Man kunne jo starte med at kalde tirsdag 
aften for en ugentlig festaften. 
Ellers lægger vi hårdt ud med legestuen den 5. okt. Jeg håber , at der 
er mange af foreningens medlemmer, der vil støtte op om projektet. 
Der bliver brug for alle. 
Hold øje med hjemmesiden. Vi prøver at holde den opdateret. 
SÅ VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON 

Hans 

Fra bestyrelsens bord 
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VenstreBenet udgives af  

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug. 

www.folkedanserforening.dk  
www.spillemandslaug.dk  
 

Forside: Ellen Grethe Johansen 

(læg selv farver på) 

  
17. sep. Villy Olsen   85 år 
  3. okt. Poul Møller   70 år 
  1. nov. Inger Falkenberg 70 år 
22. sep. Anne-Mette Jansen 45 år 
   

Redaktion: 

Gunnar Toftlund Jensen          
venstrebenet@spillemandslaug.dk    

Tlf.: 5929 1177.   
 

Bestyrelsen: 

Formand:         

Hans Peter Hansen       
hansfolkedans@gmail.com             
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                               
danseleder@spillemandslaug.dk 

Web master:                            
Gustav Gustavsen                   
webmaster@spillemandslaug.dk 
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Legestue i  
Ramsø 

 
 
 

Lørdag d. 5. oktober 2019 
 

Så er der igen mulighed for en svingom! 
 

ADRESSE: Ramsø Hallen, Ramsømaglevej 19, 

4621 Gadstrup 
 

Ramsø Spillemandslaug og venner leverer musikken 
 

Helle Larsen leder dansen 

 
Vi serverer kaffe og kage 

Øl og vand kan købes i baren 

 

Vi starter kl. 19.30 
 

Medbring danseglæde og godt humør 
 

Entre: kr. 80,-. 

 

Vi glæder os til at se jer alle igen! 

 

Venlig hilsen 
 

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug 

Følg med på www.spillemandslaug.dk 

 
Eller ring tlf.: 3083 2195 

http://www.folkedanserforening.dk/
http://www.spillemandslaug.dk/
mailto:venstrebenet@spillemandslaug.dk
mailto:hansfolkedans@gmail.com
mailto:kasserer@spillemandslaug.dk
mailto:danseleder@spillemandslaug.dk
mailto:webmaster@spillemandslaug.dk
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Deadline for næste nummer: 18. novemberDeadline for næste nummer: 18. november   
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk 

eller sendes/afleveres til Redaktionsudvalget. 

Venstrebenets næste nummer forventes på gaden  

Tirsdag d. 3. december 

Hver tirsdag 
 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. 3. september 
 Sæsonstart i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
 
Onsdag d. 11. september 
 Sæsonstart for spillemænd i Snoldelev Sognegård kl. 19 
 
Tirsdag d. 1. oktober 
 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

 
Lørdag d. 5. oktober 
 Legestue i Gadstrup kl. 19.30 
 
Onsdag d. 30. oktober 
 Lauget på Kildegården, Roskilde, kl. 19.30  
 

Tirsdag d. 5. november 
 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
 
Tirsdag d. 10. december 
 Juleafslutning med juletræ i Snoldelev Sognegård kl. 19 
 
Tirsdag d. 7. januar 
 Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 

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

Arrangementer  
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