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Deadline for næste nummer: 24. august Deadline for næste nummer: 24. august    

Venstrebenets næste nummer forventes på gaden  

Tirsdag d. 8. september 

Hver tirsdag 
 Voksendans i Snoldelev Sognegård kl. 19.30-22.00 
Hver onsdag  (undtagen 1. onsdag i måneden) 
 Spillemandslauget  
 øver i Snoldelev sognegård kl. 19.00-22.00 
 

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

Lørdag d. 21. marts 
 Lauget spiller på Grundtvigskolen i Nykøbing Sj. 19.30 
 

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

Fredag d. 17. april 
 Afslutningsfest i Snoldelev Sognegård kl. 18.00 
 

Tirsdag d. 5.  maj 
 Åbent hus i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
 

Lørdag d. 23. maj 
 Folkedansens dag i Nyvang 
 

 29. - 31. maj 
 Foreningsskovtur til Sydslesvig 
 

Lørdag d. 20. juni 
 Midsommertræf i Højeruplund 
 

Tirsdag d. ?? August (se hjemmesiden) 
 Åbent hus i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
 

13. - 17. juli 
 Landsstævne i Horsens 
 

Lørdag d. 29. august 
 Byfest i Viby 
 

Tirsdag d. 1. september 
 Sæsonstart i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
 

Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk 

Arrangementer 
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Nr. 1                       Marts 2020               32. Årgang 

Indhold: 
 

Fra bestyrelsens bord side  3 
Generalforsamling  side  4 

Årets gang i Lauget side  5 
Laugsposten  side  7 

 

 
En aften i Kap Horn side   8 

Alle tiders folkemusik side 10 
Regionsmesterskab side 11 

Værtsparret i Kap Horn har tid til en sjæler 
(se side 8) 

mailto:venstrebenet@spillemandslusg.dk
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VenstreBenet udgives af  

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug. 

www.folkedanserforening.dk  
www.spillemandslaug.dk  
 

Forsidebillede:   Foto: Klaus Klim 

  
  6. maj Birthe Jensen  80 år 
28. juni Gunnar T Jensen  75 år 
29. juli Lise Hansen  75 år 
28. mar. John Monberg Jensen 70 år 
19. apr. Gyda Hansen  70 år 
  8. maj. ’Gustav’ Gustavsen 70 år 
15. juni Karen Olsen  70 år 
  1. aug. Birthe Nielsen  70 år 
13. mar. Hans Peter Hansen 65 år 
21. mar. Sofie Brodthagen 17 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.: 6091 00478 

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 

Fejl og mangler i sidste num-
mer 
 

Der er ikke anmeldt nogle fejl og 
mangler i sidste nummer. 
Hvad gik galt??? 
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ЯROOTS – alle tiders folkemusik i Roskilde 
 

Det er rigtig dejligt at opleve, at det ikke er slut med dansk folkemu-
sik og folkedans. 
 

I Roskilde vil man gøre noget særligt for folkemusikken.  
 

Byrådet har besluttet, at Roskilde skal være Alle tiders musikby. 
 

Som en del af dette støtter de et nyt tiltag -ЯROOTS, som er et fæl-
lesskab for arrangører af folkemusik i Roskilde. ЯROOTS vil igennem 
netværksarrangementer, fælles markedsføring og større arrangemen-
ter sætte Roskilde på landkortet som en by, der skaber rødder, tradi-
tioner historie og folkemusik. 
 

Det første arrangement i dette samarbejde blev afholdt den 29. febru-
ar 2020 i Gimle. 
 

Roskilde har en lang tradition for at dyrke folkemusik og -dans. Folke-
musikbølgen, der startede i 1960erne, førte i Roskilde i 1972 til dan-
nelse af Folkemusikforeningen Lirum Larum, der består af en række 
foreninger indenfor folkemusik og -dans. Lirum Larum har igennem 
årene stået for undervisning i musik og dans, afholdelse af baller og 
koncerter og i mange år stået for et stort årligt stævne, nemlig Roskil-
de Spillemandsstævne.  
 

Den 23. januar 2020 blev der holdt et stiftende møde for ЯROOTS, 
som er et samarbejde mellem: 
 

Gimle – regionalt spillested 
 

Ild i Gilden – En Forening, der vil  fremme den akustiske folke- og 
verdensmusik.  - De arrangerer blandt andet en årlig festival 
 

Rødder, fødder og stemmer – arrangerer folkemusikfest m.m.  
 

Nordisk Dans Roskilde - Et koncept, lavet af – og for – unge entusi-
aster indenfor traditionel nordisk dans og musik.  
 

Lirum Larum, der består af: 
 

Folk Roskilde (arrangerer folkemusikkoncerter), Lirum Larum aften-
skole (underviser i folkedans og folkemusik), Roskilde spillemandslaug 
og Roskilde Folkedanserlaug 
 

Tempi – har til formål at styrke, udvikle og understøtte dansk folk, 
world og beslægtede musikgenrer i Danmark og dansk musik i udlan-
det.  
 
Denne artikel har også været bragt i ”Trin & Toner”. 
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Fra bestyrelsens bord 
Det har jo været en mørk regnfuld  vinter; men jeg 
er i år som hvert år imponeret over, hvor hurtigt 
det går, når lyset vender tilbage. I skrivende stund 
er dagen allerede tiltaget med 3 timer og 9 minut-
ter. 
 

Jeg var glad for det store fremmøde til generalfor-
samlingen, og det var dejligt at alle, både dansele-
der, spillefolk og bestyrelsen tager den næste sæ-
son med. 
 

 Vi har lige haft en fantastisk Cafe aften med mas-
ser af underholdning, god mad og  drikke. Men der 

er mere om dette andetsteds i bladet. 
Husk der er afslutningsfest den 17. april. Jeg håber på mange spæn-
dende indlæg til aftenen. Husk tilmelding til afslutningen på danse af-
tener eller til formanden. 
Så er der åbent hus i Sognegården tirsdag den 5. maj. Se nærmere 
på hjemmesiden. 
 

Der venter også et par opvisninger i sommer. Efter et år uden arran-
gement i Nyvang er folkedansen budt velkommen igen. Den 23. maj 
er det Folkedansens dag, hvor hele Nyvang står i folkedansens tegn. 
Der er som sædvanlig Midsommertræf i Højeruplund ved Stevns Klint 
den 20. juni. Selvfølgelig skal vi støtte op om disse regions-
arrangementer. Mere info om disse arrangementer på danseaftener.  
 

Skovturen i år går til Sydslesvig den 29. til 31. maj. Vi skal bo på 
Christianslyst  i nærheden af Flensborg. Et kursuscenter der er ejet af 
Dansk Skole Forening, og selvfølgelig bliver det godt  vejr. Det tegner 
til en fantastisk weekend. Husk at melde jer til.  
 

Landstævnet bliver i uge 29 i Horsens. Jeg håber, at der er rigtig 
mange af foreningens medlemmer, der støtter op om det. Der er end-
nu ikke noget info om dette. Der er jo ikke så langt til Horsens.  
 

Husk, at vi starter, traditionen tro, op med åben hus i august. 
Sæsonstart for dansen og spillet er i september. 
Angående datoer for arrangementer så må I gerne huske at kigge på 
vores fantastiske hjemmeside for eventuelle opdateringer. 
 

Jeg vil slutte med en tak til alle for en forrygende sæson 
 

Hans 
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Referat fra generalforsamlingen i  

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug 
 
1.  Kl. 19.30 var alle bænkede og Michael Petersen (atter valgt som 
dirigent) 
åbnede generalforsamlingen. 
2.  Første vigtige punkt: Formandens beretning: Aktivitetsniveauet er 
stadig højt i foreningen. Vi har de faste danseaftener samt 2 gange 
åbent hus i maj og august, den store legestue i oktober oven i købet 
med stigende deltagelse.  
Sommerturen, som gik til Skanderborg og omegn – stor succes– tak 
til Klaus. 
Medlemstallet er lidt stigende: 31 i Lauget, 54 dansere og 8 passive. 
Vi kan glæde os for Helle, Lise og Bjarne fortsætter i næste sæson – 
og Lauget vil gerne spille til dans den første tirsdag i hver dansemå-
ned med Michael som forspiller   Kan det så blive bedre!!!! 
Laugets gøren og laden blev sunget af Erik, et dejligt indslag. 
Venstrebenet udkommer3-4 gange pr. år. Et hjertesuk fra Gunnar: 
I skal skrive og sende billeder til bladet – èn mand kan ikke alene fin-
de stof nok. 
4.  Ingen forslag indkommet. 
5.  Kontingent uændret:  Danser   850 kr. 
   Passive    250 kr. 
   Passive incl. LDF         400 kr. 
   Spillemand    550 kr. 
   Danser+Spillemand      1.130 kr. 
Passive medlemmer må deltage i fællesarrangementer og modtager 
Venstrebenet. 
6.-7.  Bestyrelsen: Ingen ændringer  -  genvalg over hele linjen. 
Formanden hedder stadig Hans og kassereren Gustav o.s.v. 
8.  Nye arrangementer i 2020: Den 23. maj en dag i Nyvang i 
dragt, men med mange forskellige aktiviteter, ikke kun dans. 
Sommertur 29. – 31. maj til Sydslesvig (husk passet). Klaus har ar-
rangeret en interessant tur i anledning af 100-året for Genforeningen. 
Men først er der årsmøde den 18. april, stadig ledige pladser (henv. 
Til Poul Møller). 
Så er der regionsmesterskaber i  Tåstrup den 29. marts  - kom bare! 
 
Referent. Inga Vikjær 
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Årets gang i Ramsø Spillemandslaug - fremført af Erik. 

(kan evt. afsynges på "Højt fra træets grønne top") 
 

Årets gang i Ramsøs Laug vil jeg nu fortælle tyve-nitten 

gik i trav; det kom til at gælde: Julefrokost januar. 

Gen.forsamling februar. Massevis af øvning melodi'r til 
prøvning. 
 

 Sommerprogram fås i marts, der skal orden på det. Alfa-

betisk eller sæt? Vi ska' nok få lært det. Michael vælger 

seksti'en, nogle vil ha' "tittelen". 

Alle hænger i'en finder melodien. 
 

 I april er en koncert ved afslutningsfesten. Alle har pro-

grammet lært. "Sprudelen" får gæsten! Danserne de siger 
stop! Lauget holder ikke op. 

Vi skal ud og spille, sidder ikke stille. 
 

 Turen gik til Skanderborg, midt i maj vi rejste. Himmel-

bjergets tårn der står, helt op kom de fleste. Frokost vi i 

båden nød, snart musik fra dækket lød. 
Rystende af kulde Ry fik dans til fulde. 
 

 Kulsvi'rfest med megen røg kom vi til i juni. Vi fik røget 

vores tøj; men musikken ku' vi. Hundested fik os som 

gæst, lige her vi spiller bedst. Læsker vore ganer: 

Is i lange baner! 
 

I august der mødes vi til Musik i Fjorden; også her vi 
hænger i, Dysted gøder jorden. Åbent hus i Snoldelev, her 

sæsonen åbnet blev. Helle åbned' festen. 

Lauget klared' resten. 
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 Nyt program i måned 9 - nytårsbal i Greve. Vi sku' rigtig 

hænge i. Ku' vi overleve? Øv nu på "Radetzsky march"! 

Fingre bli'r til flæskefars. Vi fik nye otte. 
Hvordan sku' vi nå det? 
 

 "Røde mølle" - "Sjösala" - "Gladan" og "Skt. Bernhard" og 

en gammel "Ølpolka"  det var vel en god start. "Reel" på 

norsk kan også gå, selvom der står "kontra" på. 

"Hopsa'en" kom fra Skotland.  
Det lød bare godt, mand! 
 

Højt fra træets grønne top, nu er det december. Spille-

mænd, spil lystigt op, spil alt det, vi kender. Nissemor og 

Nissefar børn'ne rundt om træet ta'r. 

Lauget spiller mange gamle julesange. 
 

-og så det vers, han ikke fik sunget ved generalforsamlin-

gen: 
 

    Så er vi tilbavs igen  

   her ved frokostbordet. 

   Året får vi ikk' igen.  
   Hør nu hele koret:  

   Tak til Jytte og Erik  

   for vi fik af mad og drik'. 

   Hæv nu glas'ne alle  
   og lad skålen gjalde. 

Gunnar T. 
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Arrangementer 

 
21. marts  Legestue i Højby, Sjælland 
17. april  Sæsonafslutningsfest 
23. maj  Folkedansens dag i Nyvang 
29.-31. maj Skovtur til Sydslesvig 
  6. juni  Legestue på Orø 
  9. juni  Estradespil i Hundested 
13.-14. juni Kulsvierstævne i Eskildstrup 
20. juni  Midsommertræf, Højeruplund 
Uge 29 juli Landsstævne i Horsens 
29. august Byfest i Viby Sj. 
 
 Tider til de forskellige arrangementer meddeles senere. 
 

 
 
 

Sære instrumenter 
 

Glasharmonika  I min barndom i hhv. Valby og Brøndbyøster kom der spil-
lemænd og spillede i gården eller foran blokkene. Festligt!  
  Et par gange kom der én, der spillede på glas. Han stillede et strygebræt op, 
hvorpå der stod et par rækker glas med vand i. Så spillede han ved at stryge 
på kanten af glassene, der hver havde deres tone 
afhængig af vandmængden i glasset - Jo mere, jo 
højere. 
  Allerede i 1763 blev ovenstående princip af Benja-
min Franklin overført til en spillemaskine: 
  Glassene, der var fastgjort inden i hinanden, var 
halvt nedsænket i vand og blev holdt i bevægelse 
ved hjælp af en pedal, mens kanterne berørtes med 
fugtige fingerspidser. 
  Der er skrevet et enkelt stykke musik til dette in-
struments æteriske lyd: Komponisten Franz Xaver 
Joseph Peter Schnyder von Wartensee komponerede 
Der durch Musik überwundene Wüterich...Sådan! 

Posten 

Spillemændenes eget organ 

Giocoso =   

Muntert 

Gunnar T 
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world og beslægtede musikgenrer i Danmark og dansk musik i udlan-
det.  
 
Denne artikel har også været bragt i ”Trin & Toner”. 
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Fra bestyrelsens bord 
Det har jo været en mørk regnfuld  vinter; men jeg 
er i år som hvert år imponeret over, hvor hurtigt 
det går, når lyset vender tilbage. I skrivende stund 
er dagen allerede tiltaget med 3 timer og 9 minut-
ter. 
 

Jeg var glad for det store fremmøde til generalfor-
samlingen, og det var dejligt at alle, både dansele-
der, spillefolk og bestyrelsen tager den næste sæ-
son med. 
 

 Vi har lige haft en fantastisk Cafe aften med mas-
ser af underholdning, god mad og  drikke. Men der 

er mere om dette andetsteds i bladet. 
Husk der er afslutningsfest den 17. april. Jeg håber på mange spæn-
dende indlæg til aftenen. Husk tilmelding til afslutningen på danse af-
tener eller til formanden. 
Så er der åbent hus i Sognegården tirsdag den 5. maj. Se nærmere 
på hjemmesiden. 
 

Der venter også et par opvisninger i sommer. Efter et år uden arran-
gement i Nyvang er folkedansen budt velkommen igen. Den 23. maj 
er det Folkedansens dag, hvor hele Nyvang står i folkedansens tegn. 
Der er som sædvanlig Midsommertræf i Højeruplund ved Stevns Klint 
den 20. juni. Selvfølgelig skal vi støtte op om disse regions-
arrangementer. Mere info om disse arrangementer på danseaftener.  
 

Skovturen i år går til Sydslesvig den 29. til 31. maj. Vi skal bo på 
Christianslyst  i nærheden af Flensborg. Et kursuscenter der er ejet af 
Dansk Skole Forening, og selvfølgelig bliver det godt  vejr. Det tegner 
til en fantastisk weekend. Husk at melde jer til.  
 

Landstævnet bliver i uge 29 i Horsens. Jeg håber, at der er rigtig 
mange af foreningens medlemmer, der støtter op om det. Der er end-
nu ikke noget info om dette. Der er jo ikke så langt til Horsens.  
 

Husk, at vi starter, traditionen tro, op med åben hus i august. 
Sæsonstart for dansen og spillet er i september. 
Angående datoer for arrangementer så må I gerne huske at kigge på 
vores fantastiske hjemmeside for eventuelle opdateringer. 
 

Jeg vil slutte med en tak til alle for en forrygende sæson 
 

Hans 
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VenstreBenet udgives af  

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug. 

www.folkedanserforening.dk  
www.spillemandslaug.dk  
 

Forsidebillede:   Foto: Klaus Klim 

  
  6. maj Birthe Jensen  80 år 
28. juni Gunnar T Jensen  75 år 
29. juli Lise Hansen  75 år 
28. mar. John Monberg Jensen 70 år 
19. apr. Gyda Hansen  70 år 
  8. maj. ’Gustav’ Gustavsen 70 år 
15. juni Karen Olsen  70 år 
  1. aug. Birthe Nielsen  70 år 
13. mar. Hans Peter Hansen 65 år 
21. mar. Sofie Brodthagen 17 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.: 6091 00478 

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 

Fejl og mangler i sidste num-
mer 
 

Der er ikke anmeldt nogle fejl og 
mangler i sidste nummer. 
Hvad gik galt??? 
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Deadline for næste nummer: 24. august Deadline for næste nummer: 24. august    

Venstrebenets næste nummer forventes på gaden  

Tirsdag d. 8. september 

Hver tirsdag 
 Voksendans i Snoldelev Sognegård kl. 19.30-22.00 
Hver onsdag  (undtagen 1. onsdag i måneden) 
 Spillemandslauget  
 øver i Snoldelev sognegård kl. 19.00-22.00 
 

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

Lørdag d. 21. marts 
 Lauget spiller på Grundtvigskolen i Nykøbing Sj. 19.30 
 

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

Fredag d. 17. april 
 Afslutningsfest i Snoldelev Sognegård kl. 18.00 
 

Tirsdag d. 5.  maj 
 Åbent hus i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
 

Lørdag d. 23. maj 
 Folkedansens dag i Nyvang 
 

 29. - 31. maj 
 Foreningsskovtur til Sydslesvig 
 

Lørdag d. 20. juni 
 Midsommertræf i Højeruplund 
 

Tirsdag d. ?? August (se hjemmesiden) 
 Åbent hus i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
 

13. - 17. juli 
 Landsstævne i Horsens 
 

Lørdag d. 29. august 
 Byfest i Viby 
 

Tirsdag d. 1. september 
 Sæsonstart i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 
 

Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk 

Arrangementer 
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Nr. 1                       Marts 2020               32. Årgang 

Indhold: 
 

Fra bestyrelsens bord side  3 
Generalforsamling  side  4 

Årets gang i Lauget side  5 
Laugsposten  side  7 

 

 
En aften i Kap Horn side   8 

Alle tiders folkemusik side 10 
Regionsmesterskab side 11 

Værtsparret i Kap Horn har tid til en sjæler 
(se side 8) 

mailto:venstrebenet@spillemandslusg.dk
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