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Selv om coronavirus ser flot ud på billeder, så er den skyld 
i, at denne side ikke ser ud, som den plejer. Vi kan ikke 
sætte dato på nogle arrangementer i øjeblikket, så hold 
øje med hjemmesiden. Vi har dog håb om, at vi kan 
mødes til sæsonstart 
 

Tirsdag d. 2. september kl. 19.30 i Snoldelev 
 

Arrangementer  

Deadline for næste nummer: 16. augustDeadline for næste nummer: 16. august  
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk 

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

Tirsdag d. 2. september 
den mmmm april. 
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VenstreBenet udgives af  

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug. 

www.folkedanserforening.dk  
www.spillemandslaug.dk  
 
Forsidebillede:  Jyderup skovtrold 

 
  8. aug. Poul-Erik Nielsen  90 år 
18. apr. Else Merete Pedersen 75 år 
10. jun. Ulla Wulf   75 år 
  8. jul. Lisbeth Packroff  75 år 
24. jul. Birgit-Spang Thomsen 70 år 
21. apr. Helle Nielsen  60 år 
13. jun. Katrine Ellitsgaard 50 år 
 

TILLYKKE 

 

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.: 46190767 
 

Danseleder:                             
Helle Larsen                               
danseleder@spillemandslaug.dk 
 

Web master:                            
Klaus Klim                     
webmaster@spillemandslaug.dk 
 

Redaktion: 

Gunnar Toftlund Jensen          
venstrebenet@spillemandslaug.dk    

Tlf.: 5929 1177 
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Troldenes fader, danske Thomas Dambo 
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Ramsø finder Trolde 

  Jeg har et blødt punkt for trolde, gode 
gamle ”Svenlige” skovtrolde, den type 
som Rolf Lidberg har tegnet. Ikke 
bjergtrolde som i Lord of The Rings. 
  Der er også trolde i vores lokale skov. 
Der er Esmaralda, hun bor ude i et hult 
træ i søen. Der er Hibert (undskyld 
Hubert) men på troldesprog bliver ”U” 
udtalt som ”I” altså her i ”Ridersdal” 
Troldeskoven. Jeg har fortalt historier 
så mange gange på gåture i skoven, at 
børnebørnene begyndte at rette mig: ”Sådan er historien 
ikke” 
  Men når man går rundt i en gammel svensk eller dansk 
skov, ja, så tror jeg på, at troldene er der og passer på. 
  Så fru Larsen forslag om gåture ud til trolde var en rigtig 
god idé, og det har udviklet sig; indtil nu er der kommet 9 
billeder med trolde, store, fine og venligt udseende trolde.            
    Men hvor kommer de fra? Mine børnebørn ville måske 
godt tro på, at de er ”Fortræede Trolde”; men den går nok 
ikke 
  Troldene er lavet af en dansk kunstner, Thomas Dambo. 
Man kan have mange meninger om kunst, men jeg synes, 
hans trolde er fantastiske. Man bliver bare glad. Han har 
ramt noget. Første gang sad jeg nok flere timer og 
kikkede på hans trolde, og de er jo over hele verdenen, se 
på hans Trollmap, https://trollmap.com/ de findes i USA, 
Korea, Australien ja overalt. 
Ideen med at bygge dem ude i naturen af 
genbrugsmaterialer, nogle gange 
langt væk fra alfar vej og at man 
faktisk skal lede efter dem, er jo fint. 
Håber, at mange flere vil gå ud og 
lede efter flere trolde og sende 
billeder ind til os. 

Klaus 
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Kære venner  
 

  Det har jo sandelig været en stille vinter, ingen 
dans, ingen spil og ingen fester/ koncerter. Og hvor 
jeg savner det. 
 

  Men vi har jo heldigvis en hjemmeside, der har 
sprudlet med konkurrencer og andet godt. jeg håber, 
at alle bruger den. Jeg vil også sige, at disse 
konkurrencer har holdt gang i ”de små grå”. Stor ros 
til dem der har bidraget til hjemmesiden. Når jeg 
kigger på andre foreningers hjemmesider, er disse 
totalt gået i stå. 
 

  General forsamlingen kunne jo ikke holdes, så 
bestyrelsen kører videre i den nuværende 

sammensætning. Der vil selvfølgelig blive holdt generalforsamling, når 
regeringen giver lov; men for øjeblikket kan vi ikke engang leje et 
lokale. Alt  er lukket ned, og forsamlingspåbuddet er der jo heller ikke 
slækket på, såååå vi venter. Men det skal ikke afholde jer fra at 
indsende forslag. 
 

  Vi håber jo alle på, at verden snart normaliseres igen, og vi har da 
tanker om et åbent hus, en sommerfest, måske noget sommerdans; 
men igen, vi ved ikke, hvad der sker.  Alle regeringens tiltag bliver fulgt 
og vores planer revurderes løbende. 
 

  Lauget har forsøgt med en samling via ”zoom” et godt initiativ, men 
der viste sig nogle tekniske udfordringer til at starte med; men nu 
kører det. 
 

  Regeringens mantra er jo gået fra ”test” til ”vaccination”, så det er det 
næste, vi kan vente på. Ventetiden kunne jo gå med cykelture, gåture, 
male huset indvendig, og haven truer jo 
altid. 
Som der står i Husmandssangen: 
 

Når vinteren rinder i grøft og i grav 
og rugens de krøllede blade 
sig ranker i solen, som spejles i hav, 
jeg griber med længsel, knap ved jeg deraf, 
min hakke, min skovl og min spade. 
 

  Man har måske ikke nødigt at gå til slige 
yderligheder; men herfra skal der lyde et 
stort ”godt forår”, og vi ses, når verden 
bliver normal igen. 

Hans 

Fra bestyrelsens bord 

Formand og kasserer på tur til Vallø 

https://trollmap.com/
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  Corona er i det mindste godt for en ting. 
Der er ikke særlig travlt på kontoret for tiden. 
Så jeres kasserer arbejder nu på nedsat tid. 
 

  Regnskaber for 2020 er for længst 
færdiggjort og afleveret til revisorerne, der telefonisk har 
oplyst, at der ikke er bemærkninger til regnskabet. 
 

  Det er jo meget rart, alt taget i betragtning. Desværre er 
generalforsamlingen udskudt, så alle må leve i spænding 
på offentliggørelse af tallene. Jeg kan dog oplyse, at der 
stadig er penge på kistebunden, og at vi ikke er lige ved 
at lukke på grund af pengenød.   

  Kassebeholdningen er ellers under stærkt pres. Der er 
nogle unge mennesker, der hygger sig med at udlove 
præmier til foreningens medlemmer, hvis vi kan løse 
mange svære spørgsmål. Det er bestemt ikke let, men 
faktisk rigtig hyggeligt. Så en kraftig opfordring herfra: 
”DELTAG I LØJERNE”  Der er præmier på spil. Følg med på 
hjemmesiden. Du kan enten finde os på 
folkedanserforening.dk eller spillemandslaug.dk 
 

  Vi håber jo alle på, at vi kan starte op på en ny sæson i 
september, og at de mange påtvungne restriktioner bliver 
lettet.  
 

  Vi har jo spurgt foreningens medlemmer om interesse for 
foreningen og fortsat medlemskab. Vi har kun modtaget 
positive og gode tilbagemeldinger. 
 

  Tak for jeres enestående opbakning til foreningen. Jeres 
gamle kasserer glæder sig til at byde alle velkommen igen 
og glæder sig til at tingene bliver mere normale igen. 
 

Vel mødt i sæson 2021/22 
Gustav 

Kassereren meddeler 
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Jeg tror, Staten nogen gange godt kunne lære noget af foreninger som 
vores. 

Klaus 

Og som om det ikke var nok, så har en række desillusionerede amerikanske 
valganalytikere fået øje på Eriks høns. Det forlyder, at han har fået stillet 
forskningsmidler til rådighed til at fremavle rødt- og blåt skidende høns. Ved 
næste valg skal der så placeres en rød og blå høne på et stort landkort over USA, 
og efter et par dage tæller man så op hvor klatterne har ramt og registrerer farven. 
Skulle der være stater der er blevet ramt af både en rød og en blå klat, så er det 
en svingstat. 

Jeg har ladet mig fortælle, at du samme sted kan købe julekalendere fra sidste år, 
til halv pris. 
Til gengæld er de alle skrabede. 

Kære Alle. 
Skulle nogen af jer måske kende et godt uddannelsessted, hvor jeg har mulighed 
for at komme i lære som, 
Julekalenderskraberasistentelevnisse med merit fra min nuværende stilling 
som  julehyggesprederunderasistent voluntørpraktikantnisse. 

Farvelæg selv, så hønen lægger et guldæg, så den  
anden taber en klat, der kan skrabes. 
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Noget om sikkerhedskopier 
 
I disse tider sker det af og til at en myndighed er kommet til at trykke 
på ”Knappen” og derved slette alle mails i afdelingen. Bare ærgerligt, 
der røg alle oplysningerne! 
 

Sådan er det ikke i Ramsø Folkedanserforening- og Spillemandslaug. 
Her har vi styr på sagerne. Jeg prøvede sådan bare for sjov at søge 
på ”Julekalender og skraberi” og se bare, hvad der væltede frem.  
 

Jeg vil gerne have min skrabet med en 50 øre om morgenen (for jeg kan ikke vente til om 

aftenen) og dagens felt skal gerne skrabes ude fra og ind mod midten, så overraskelsen 

over hvad der er under skrabefeltet kommer til sidst. Ikke noget med at skrabe forud. Og 

gerne med en status-sms hver dag – det kunne være så hyggeligt at få en sms fra Gustav 

hver dag 

I forne tider, på dyrskue i Roskilde, hos 4,H, kunne man deltage i 
hønseskidningskonkurrence . I et lille bur var bunden en hvid plade inddelt i felter. 
Hønen blev sat i buret, og så stod, "man der og vented" . En skidningsvagt , et betroet 
job, a la notarius publikus, noterede resultatet og skulle passe på at lorten ikke blev til en 
" skrabebæ", som pludselig klaskede op på burets side. Man kunne jo aldrig " hvide". 
Kunne man, med 7 høns, som hver lægger en klat 8 gange i døgnet,  erstatte 
julekalenderskraberiet til en mere ,"dyre'namisk" proces.  

Kære Erik 
Jeg prøver at drive en seriøs julekalender service, til foreningens medlemmer. 
Det ville glæde mig, hvis du stopper med dine skriverier om "høns" og hvad deraf 
kommer. 
Det har ikke noget med jul at gøre, og jeg er bange for at du skraber bunden og 
skader forretningen. 

DEN DAGLIGE LORT-TRÆKNING: 
Hver høne går på en plade med 10 numre fra 0-9 inkl. 
Eriks job bliver derfor at overvåge HVILKE 2 høns, der leverer de FØRSTE 2 lorte 
pr. PR SKIDNING. Det skal bemærkes, at vi kun har brug for 4 tal pr. dag 
I tilfælde at tallighed fra tidligere skidninger, skal næste lort tælle fuldgyldigt (3.lort) osv. 
for at sikre at der vælges et to-cifret tal hver gang, der skides. Bemærk venligst at kun lige 
numre af skidninger tæller – altså af de 8 daglige ”udgydelser” skal der kun benyttes nr, 
2,4,6 og 8. 
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Det er længe siden, at ”Det muntre hjørne” 
har fået plads i Venstrebenet. Men det må vel 
være på sin plads i denne tid…..og så var der 
lige en tom side, hvor der er plads. 
 
Hørt i skolen efter coronapausen: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
….og 
mange fik et 

nyt husdyr: 
 

Det muntre hjørne 

Klassen var ved at lære om nutid og 
datid, og læreren spørger Lille Per: 
"Hvis jeg nu siger: "Jeg spiser",  
hvilken tid er det så?" 
Lille Per: "Øh - spisetid, vel?" 

Læreren: "Camilla, kan du vise 
mig, hvor Amerika ligger?" 
Camilla peger på globussen:  
"Det ligger der." 
Læreren: "Flot Camilla!      
Eva, kan du fortælle mig, 
hvem der opdagede Amerika? 
Eva: "Det gjorde Camilla!" 

Hørt mellem venner: 
- Vi har vænnet vores hund af 
med at tigge ved bordet. 
- Hvordan gjorde I det? 
- Vi lod den smage maden! 

-Hvorfor må katte ikke 
spille fodbold? 
-Fordi de altid misser  

Jørgen havde fået en guldfisk i fødselsdagsgave, 
da han fyldte 7 år. Et par dage senere sagde 
hans mor.                                                                     
- Jørgen! Skal du ikke snart give din guldfisk 
noget nyt vand?                                                            
- Hvorfor? spurgte Jørgen                                  
Den har jo ikke drukket det gamle endnu! 
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”Og dansen den gik…  

       jamen hvor gik den hen…?” 

  Så nærmer foråret sig, og det er nu 1 år siden, vi i foreningen havde 
vores sjove Cafeaften ”En aften i Cap Horn”. Tænk, at det allerede er 
1 år siden.  
  Der er da godt nok også foregået en del i den periode eller måske 
lige det modsatte. På dansefronten har det været så som så, fordi 
forsamlingsforbuddet og smittefaren har været for stor i forhold til 
Covid-19; men jeg tror, vi alle har det sådan, at vi nu i den grad 
savner dansen, musikken, fællesskabet og det gode grin i det gode 
selskab.   
 

  Hvordan har det så været at være danser i denne tid? Måske lidt 
sværere end at være musiker. Musikeren kan spille på sit instrument 
og få en glæde ved at fremtrylle fantastiske toner, der giver de mest 
vidunderlige melodier. Men som danser er det lidt anderledes. Ja, det 
vil sige hvis man har en partner derhjemme der også danser kan det 
jo være muligt at svinge sig i en dejlig vals på stuegulvet eller en fyrig 
hopsa, hvis man har de lyster.  
  Hvad gør vi, hvis partner ikke danser? Ja, her er det store 
spørgsmål, som kræver en del overtalelse af én selv. Mange 
musikgrupper/spillemænd er inviteret til ”baller” hjemme i stuerne i 
løbet af denne tid, og jeg har været en af dem, der har været med.  
  Det foregår sådan: 
 

 Man melder sig til 

 Flytter stole fra spisebordet og skubber enkelte stole væk fra 
centrum af stuen 

 Fylder termokanden med kaffe og noget vand i en kande 
 Tager danseskoene på og PC’en klar på skænken med høj lyd 
 Så starter det…………  
 

  Juhuuu! Første dans går forrygende, en Rheinlænder Polka, hvortil 

Gert siger: ”Ja, den kunne jeg da godt have danset !”  Men det nåede 

han ikke lige  . Så er der nogle dejlige valse, og det gode er her, at 
det kun er mig, der bestemmer, om det skal være ret/avet om eller 
bare lidt på stedet…  
  Pyhhh! 2.dans. Her blev jeg altså lidt rundtosset. Når man danser 
alene, kræver det nemlig en lidt anden fokusering.  
  Hvordan klarer vi det?  
  Jo, ud i kosteskabet og hente gulvskrubben. (Er der nogle der kan 
huske dansen ”Skrub-Lisbet”?).  Med den i hænderne er der lige lidt 
mere at fokusere på, og så går det igen forrygende til de næste 
danse.  
  Så blev det endelig tid til lidt at drikke. 
  Næste sæt er et Sønderhoning sæt. Se, den klarer jeg i rigtig fin stil:        
  Jeg kan danse rundt og gå lige som, jeg lyster, og der skal jo ikke 
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  I sommerens løb havde vi guldbryllup; men 
den planlagte fest er udskudt ligesom alle 
andres fester. Vi må se, hvornår det bliver 
muligt. Vi havde alligevel en dejlig dag med 
de allernærmeste venner og børn/børnebørn, 
med god afstand i havet, telt og udestue. 
 

  Vi var også samlet i Dansegruppen 12tur 
ved Sophienholm ved Lyngby sø med vores 
kaffekurv - travetur i parken og mad og 
hygge i Birkerød hos Susanne og Klaus. 
 

  Og så kom september, og optimismen steg. Vi nåede 2 af de 3 
tirsdage i Ramsø med diverse restriktioner. Vi holdt generalforsamling 
i Dansegruppen 12tur - med god afstand. Vi fik fejret Køge 
Spillemændene ved deres 40 års jubilæum ,både med middag i Strøby 
Egede og med bal i Teaterbygningen - også med restriktioner, 
mundbind og kun få par på gulvet ad gangen.  ...og så var det helt 
slut igen, for os i hvert fald. 
 

  Men, men… året 2020 har også bragt noget godt med sig. Mon ikke 
de fleste af os har fundet nye sysler og kreative ting nu, hvor tiden 
har været der. 
  Jeg plejer at lave fotobøger fra vores rejser. I 2020 blev det bøger 
om sommerhusferier, årets gang og vores gulddag. Vi har ikke kedet 
os; men vi savner i den grad alle vores venner i det sociale 
sammenhold - både de private og i danseregi. Om vi kan danse mere, 
ved vi ikke. Det kan være, at vi skal starte med Mortens Polka og 
Totur fra Vejle, hvis vi må det. 
 

  Til slut vil jeg sige bestyrelsen og andre ildsjæle i foreningen - tusind 
tak for alle de gode tiltag, der har været og er på hjemmesiden. Det 
har været en fest at deltage i - og svært indimellem. 
 

  Vi glæder os til, vi kan ses igen. 
Kærlig hilsen fra Ernst og Else 

Udsigt fra sommerhuset  
 i Dyreborg med kig til Lyø 

Pige med kontrabas. 
Træskulptur fra Dyvig på Als. 

Else har set sig varm på en 
træskulptur af en fisker fra 
Als 
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Et år med coronaen… 
 
  Jeg/vi er blevet spurgt, om vi kan skrive lidt 
til VenstreBenet. Jeg må lige sige, at hverken 
højre– eller venstrebenet har været meget i 
brug det sidste års tid, altså dansemæssigt. 
 

  Det er nu præcis et år siden, vi havde vores dejlige maritime fest i 
Snoldelev, hvor alle sejl var sat til. Det var en herlig fest, som vi er 
glade for, at vi nåede at få med. Vi nåede vist 3 tirsdage mere; men 
så var det slut. Coronaen tog over…. 
 

  I 2019 rejste Ernst og jeg temmelig meget, så meget, at Ernst en 
dag sagde: ”Næste år vil jeg ha’ et sabbatår.”… og ja, det fik han så… 
 

  Dog blev det til 4 sommerhusferier i Jylland, på Fyn og på Als. Det 
var ikke så ringe endda. Der er mange smukke steder i Danmark, og 
det kunne vi godt styre med udendørsliv og forskellig smuk natur. 
 

  I maj blev det til en dejlig uge i Lønstrup i gode venners sommerhus. 
Vi skulle lige se om Rubjerg Knude Fyr stod godt på sin nye plads - 

det gjorde det! Dog var der lukket i tårnet på grund af 
corona. Til gengæld var det blå ishus i Tversted åbent, 
så vi kunne få den obligatoriske store isvaffel der. 
 

  Vi var i uge 30 med vores søn og børnebørn i Højer i 
det sønderjyske, hvor vi nød familien, så på sluser, 
vadehav og historiske steder. En dag ved Dannevirke, 
når nu Ramsøs udflugt ikke blev til noget.  
  Broagerland, Dybbøl og Sønderborg, Løgumkloster, 
Ribe, Møgeltønder og Tønder fik vores besøg. Isboderne 
nød godt af os, for hver dag blev der spist store is. 
 

  I september var vi i sommerhus i Dyreborg ved 
Faaborg. Her havde vi besøg af gode venner og vores 
fynske familie. Huset ligger meget højt med smuk 

udsigt til Avernakø, Bjørnø, Lyø, Ærø, Als og Horne land, som er min 
hjemstavn. Vi nåede ikke at se Jim Lyngvilds malerier i Faaborg Kirke, 
men så udsendelserne i TV. 
 

  I oktober havde vi lejet et sommerhus på der 
nordlige Als i 2 uger, så de af vores børn/børnebørn, 
der havde mulighed for det, kunne holde efterårsferie 
sammen med os. Det blev til nogle herlige dage ved 
stranden, i naturen og sammen i huset med alkove, 
spa, sauna osv… 
 
  

Løstrup strand 

Rubjerg Knude fyr 

Broager kirke 
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mere plads til en sønderhoning end, hvad jeg har rundt om mit 
spisebord. Så kan man oven i købet ”kvæde” med uden der bliver set 
underligt på en. Gert mente nu, at vi hellere måtte lukke havedøren. 
Tænk sådan 3 Sønderhoninger 1 Fannikke og en Rask. Det var 
næsten som at være på Nannas stue i Sønderho en sen aften til et 
impulsivt bal. Nu begynder stuen nemlig også at emme af energi og 
puls. 
  Se, sådan fortsætter det indtil 22.15, hvor spillemændene siger tak 
for i aften.  
  En dejlig aften med god musik og energien er brugt på stuegulvet.    
        

  Der er nu bare en ting, der mangler, og det er fællesskabet.  
  Fællesskabet med alle jer. Nu skrev jeg så smart i starten, at som 
musiker kan man spille der hjemme; men jeg ved, at I også savner 
fællesskabet og trangen til at skabe noget sammen med andre. At få 
musikken til at klinge i en fælles melodi. 

  Jeg har lige læst bogen om Henrik Goldschmidt, oboist i det 
kongelige kapel. Den hedder Manden, der ville reparere verden med 
musik.                             Han er bl.a. iværksætter for musikskoler 
for børn på Nørrebro, Ålborg og i Udrejsecenter Sjælsmark. Han er 
medstifter af det mellemøstlige  Projekt Middel East Peace Orchestra. 
Han udtaler: ”Intet kan som musik nedbryde skel mellem mennesker. 
Verden har brug for en smule håb.” Hvorfor citerer jeg nu lige ham? 
Jo, her er forståelsen af, at vi har brug for fællesskabet, det gode 
grin, det lyse sind og munterheden i hverdagen, og hvor skabes det 
hurtigst: Ved FOLKEDANS/MUSIK som vi kender det. 

Jeg glæder mig i den grad til at danse sammen med alle jer igen, når 
vi engang kan det. 

Helle 
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  Når I ser dette blad, har Lauget ikke spillet fysisk 
sammen i over et år. Det har for mange været hårdt 
at undvære sammenspillet og bare det at se 
hinanden.  
  Heldigvis fik Anne Mette en rigtig god ide; Vi 
kunne da prøve at mødes over nettet, som så 
mange andre gør; så vi er begyndt at øve 
sammen hver for sig. Efter nogle problemer med 
apparaturet den første onsdag, gik det meget bedre den næste onsdag.  
  Som det kan ses på modstående side, var vi 15 spillemænd, der var 
havnet i nettet, hvor vi prøvede at spille sammen hver for sig med 
Bjarne som forspiller. Vi fandt hurtigt ud af, at vi var noget rustne, så 
Bjarnes tempo var lige i overkanten den dag. Vi regner med, at vi 
allerede, når marts slutter, er så gode, at Ålborg Polka kan spilles, så 
der kan danses en god rheinlænder til den. 
 

  Når man ikke har et mål med at øve melodier, så er det svært at 
komme i gang. Vi må erkende, at mange af os har holdt store pauser 
med instrumentet i lang tid.  
  For mit eget vedkommende har jeg kun spillet ”offentligt” 2 gange 
siden marts 2020: 1 gang ved en familiefest på Læsø, hvor der er 
tradition for, at jeg spiller 2-4 dansemelodier, som der bliver danset til. 
Det er de samme hvert år. Denne gang var det vist nok 10. gang, og 
nu begynder familien så småt at kunne huske dansene fra år til år. 
Anden gang var en øvelse med Bookingholdet, Hvor jeg spillede 
sammen med Marianne og Henrik for 2 kvadriller, der skulle ud og vise 
op på et plejehjem. Jeg deltog ikke selv i opvisningen; men hvor var 
det dejligt at få spillet lidt sammen. 
 

  Min øvning blev sat i system i december, hvor jeg med stor fornøjelse 
åbnede lågerne i julekalenderen, fandt melodien, udfyldte svararket og 
derefter spillede melodien samt de øvrige melodier, der stod omkring. 
Det gav 70-80 melodier i løbet af december. Nu bruger jeg datoen: Jeg 
spiller nummeret, der svarer til datoen. Derefter spiller jeg de melodier, 
der ender på tallet, dog kun op til ca. nr. 100. Sådan holder jeg mig i 
gang. Men nu er der travlt med øvning til  samspil hver for sig. 
 

Gunnar T 

LaugsPosten 

Spillemændenes eget organ 

Pizzicato = Knipse strengen 
Kun for strygere og harpe 

Måske også for flygel. 
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  Når I ser dette blad, har Lauget ikke spillet fysisk 
sammen i over et år. Det har for mange været hårdt 
at undvære sammenspillet og bare det at se 
hinanden.  
  Heldigvis fik Anne Mette en rigtig god ide; Vi 
kunne da prøve at mødes over nettet, som så 
mange andre gør; så vi er begyndt at øve 
sammen hver for sig. Efter nogle problemer med 
apparaturet den første onsdag, gik det meget bedre den næste onsdag.  
  Som det kan ses på modstående side, var vi 15 spillemænd, der var 
havnet i nettet, hvor vi prøvede at spille sammen hver for sig med 
Bjarne som forspiller. Vi fandt hurtigt ud af, at vi var noget rustne, så 
Bjarnes tempo var lige i overkanten den dag. Vi regner med, at vi 
allerede, når marts slutter, er så gode, at Ålborg Polka kan spilles, så 
der kan danses en god rheinlænder til den. 
 

  Når man ikke har et mål med at øve melodier, så er det svært at 
komme i gang. Vi må erkende, at mange af os har holdt store pauser 
med instrumentet i lang tid.  
  For mit eget vedkommende har jeg kun spillet ”offentligt” 2 gange 
siden marts 2020: 1 gang ved en familiefest på Læsø, hvor der er 
tradition for, at jeg spiller 2-4 dansemelodier, som der bliver danset til. 
Det er de samme hvert år. Denne gang var det vist nok 10. gang, og 
nu begynder familien så småt at kunne huske dansene fra år til år. 
Anden gang var en øvelse med Bookingholdet, Hvor jeg spillede 
sammen med Marianne og Henrik for 2 kvadriller, der skulle ud og vise 
op på et plejehjem. Jeg deltog ikke selv i opvisningen; men hvor var 
det dejligt at få spillet lidt sammen. 
 

  Min øvning blev sat i system i december, hvor jeg med stor fornøjelse 
åbnede lågerne i julekalenderen, fandt melodien, udfyldte svararket og 
derefter spillede melodien samt de øvrige melodier, der stod omkring. 
Det gav 70-80 melodier i løbet af december. Nu bruger jeg datoen: Jeg 
spiller nummeret, der svarer til datoen. Derefter spiller jeg de melodier, 
der ender på tallet, dog kun op til ca. nr. 100. Sådan holder jeg mig i 
gang. Men nu er der travlt med øvning til  samspil hver for sig. 
 

Gunnar T 

LaugsPosten 

Spillemændenes eget organ 

Pizzicato = Knipse strengen 
Kun for strygere og harpe 

Måske også for flygel. 
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Et år med coronaen… 
 
  Jeg/vi er blevet spurgt, om vi kan skrive lidt 
til VenstreBenet. Jeg må lige sige, at hverken 
højre– eller venstrebenet har været meget i 
brug det sidste års tid, altså dansemæssigt. 
 

  Det er nu præcis et år siden, vi havde vores dejlige maritime fest i 
Snoldelev, hvor alle sejl var sat til. Det var en herlig fest, som vi er 
glade for, at vi nåede at få med. Vi nåede vist 3 tirsdage mere; men 
så var det slut. Coronaen tog over…. 
 

  I 2019 rejste Ernst og jeg temmelig meget, så meget, at Ernst en 
dag sagde: ”Næste år vil jeg ha’ et sabbatår.”… og ja, det fik han så… 
 

  Dog blev det til 4 sommerhusferier i Jylland, på Fyn og på Als. Det 
var ikke så ringe endda. Der er mange smukke steder i Danmark, og 
det kunne vi godt styre med udendørsliv og forskellig smuk natur. 
 

  I maj blev det til en dejlig uge i Lønstrup i gode venners sommerhus. 
Vi skulle lige se om Rubjerg Knude Fyr stod godt på sin nye plads - 

det gjorde det! Dog var der lukket i tårnet på grund af 
corona. Til gengæld var det blå ishus i Tversted åbent, 
så vi kunne få den obligatoriske store isvaffel der. 
 

  Vi var i uge 30 med vores søn og børnebørn i Højer i 
det sønderjyske, hvor vi nød familien, så på sluser, 
vadehav og historiske steder. En dag ved Dannevirke, 
når nu Ramsøs udflugt ikke blev til noget.  
  Broagerland, Dybbøl og Sønderborg, Løgumkloster, 
Ribe, Møgeltønder og Tønder fik vores besøg. Isboderne 
nød godt af os, for hver dag blev der spist store is. 
 

  I september var vi i sommerhus i Dyreborg ved 
Faaborg. Her havde vi besøg af gode venner og vores 
fynske familie. Huset ligger meget højt med smuk 

udsigt til Avernakø, Bjørnø, Lyø, Ærø, Als og Horne land, som er min 
hjemstavn. Vi nåede ikke at se Jim Lyngvilds malerier i Faaborg Kirke, 
men så udsendelserne i TV. 
 

  I oktober havde vi lejet et sommerhus på der 
nordlige Als i 2 uger, så de af vores børn/børnebørn, 
der havde mulighed for det, kunne holde efterårsferie 
sammen med os. Det blev til nogle herlige dage ved 
stranden, i naturen og sammen i huset med alkove, 
spa, sauna osv… 
 
  

Løstrup strand 

Rubjerg Knude fyr 

Broager kirke 
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mere plads til en sønderhoning end, hvad jeg har rundt om mit 
spisebord. Så kan man oven i købet ”kvæde” med uden der bliver set 
underligt på en. Gert mente nu, at vi hellere måtte lukke havedøren. 
Tænk sådan 3 Sønderhoninger 1 Fannikke og en Rask. Det var 
næsten som at være på Nannas stue i Sønderho en sen aften til et 
impulsivt bal. Nu begynder stuen nemlig også at emme af energi og 
puls. 
  Se, sådan fortsætter det indtil 22.15, hvor spillemændene siger tak 
for i aften.  
  En dejlig aften med god musik og energien er brugt på stuegulvet.    
        

  Der er nu bare en ting, der mangler, og det er fællesskabet.  
  Fællesskabet med alle jer. Nu skrev jeg så smart i starten, at som 
musiker kan man spille der hjemme; men jeg ved, at I også savner 
fællesskabet og trangen til at skabe noget sammen med andre. At få 
musikken til at klinge i en fælles melodi. 

  Jeg har lige læst bogen om Henrik Goldschmidt, oboist i det 
kongelige kapel. Den hedder Manden, der ville reparere verden med 
musik.                             Han er bl.a. iværksætter for musikskoler 
for børn på Nørrebro, Ålborg og i Udrejsecenter Sjælsmark. Han er 
medstifter af det mellemøstlige  Projekt Middel East Peace Orchestra. 
Han udtaler: ”Intet kan som musik nedbryde skel mellem mennesker. 
Verden har brug for en smule håb.” Hvorfor citerer jeg nu lige ham? 
Jo, her er forståelsen af, at vi har brug for fællesskabet, det gode 
grin, det lyse sind og munterheden i hverdagen, og hvor skabes det 
hurtigst: Ved FOLKEDANS/MUSIK som vi kender det. 

Jeg glæder mig i den grad til at danse sammen med alle jer igen, når 
vi engang kan det. 

Helle 
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”Og dansen den gik…  

       jamen hvor gik den hen…?” 

  Så nærmer foråret sig, og det er nu 1 år siden, vi i foreningen havde 
vores sjove Cafeaften ”En aften i Cap Horn”. Tænk, at det allerede er 
1 år siden.  
  Der er da godt nok også foregået en del i den periode eller måske 
lige det modsatte. På dansefronten har det været så som så, fordi 
forsamlingsforbuddet og smittefaren har været for stor i forhold til 
Covid-19; men jeg tror, vi alle har det sådan, at vi nu i den grad 
savner dansen, musikken, fællesskabet og det gode grin i det gode 
selskab.   
 

  Hvordan har det så været at være danser i denne tid? Måske lidt 
sværere end at være musiker. Musikeren kan spille på sit instrument 
og få en glæde ved at fremtrylle fantastiske toner, der giver de mest 
vidunderlige melodier. Men som danser er det lidt anderledes. Ja, det 
vil sige hvis man har en partner derhjemme der også danser kan det 
jo være muligt at svinge sig i en dejlig vals på stuegulvet eller en fyrig 
hopsa, hvis man har de lyster.  
  Hvad gør vi, hvis partner ikke danser? Ja, her er det store 
spørgsmål, som kræver en del overtalelse af én selv. Mange 
musikgrupper/spillemænd er inviteret til ”baller” hjemme i stuerne i 
løbet af denne tid, og jeg har været en af dem, der har været med.  
  Det foregår sådan: 
 

 Man melder sig til 

 Flytter stole fra spisebordet og skubber enkelte stole væk fra 
centrum af stuen 

 Fylder termokanden med kaffe og noget vand i en kande 
 Tager danseskoene på og PC’en klar på skænken med høj lyd 
 Så starter det…………  
 

  Juhuuu! Første dans går forrygende, en Rheinlænder Polka, hvortil 

Gert siger: ”Ja, den kunne jeg da godt have danset !”  Men det nåede 

han ikke lige  . Så er der nogle dejlige valse, og det gode er her, at 
det kun er mig, der bestemmer, om det skal være ret/avet om eller 
bare lidt på stedet…  
  Pyhhh! 2.dans. Her blev jeg altså lidt rundtosset. Når man danser 
alene, kræver det nemlig en lidt anden fokusering.  
  Hvordan klarer vi det?  
  Jo, ud i kosteskabet og hente gulvskrubben. (Er der nogle der kan 
huske dansen ”Skrub-Lisbet”?).  Med den i hænderne er der lige lidt 
mere at fokusere på, og så går det igen forrygende til de næste 
danse.  
  Så blev det endelig tid til lidt at drikke. 
  Næste sæt er et Sønderhoning sæt. Se, den klarer jeg i rigtig fin stil:        
  Jeg kan danse rundt og gå lige som, jeg lyster, og der skal jo ikke 
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  I sommerens løb havde vi guldbryllup; men 
den planlagte fest er udskudt ligesom alle 
andres fester. Vi må se, hvornår det bliver 
muligt. Vi havde alligevel en dejlig dag med 
de allernærmeste venner og børn/børnebørn, 
med god afstand i havet, telt og udestue. 
 

  Vi var også samlet i Dansegruppen 12tur 
ved Sophienholm ved Lyngby sø med vores 
kaffekurv - travetur i parken og mad og 
hygge i Birkerød hos Susanne og Klaus. 
 

  Og så kom september, og optimismen steg. Vi nåede 2 af de 3 
tirsdage i Ramsø med diverse restriktioner. Vi holdt generalforsamling 
i Dansegruppen 12tur - med god afstand. Vi fik fejret Køge 
Spillemændene ved deres 40 års jubilæum ,både med middag i Strøby 
Egede og med bal i Teaterbygningen - også med restriktioner, 
mundbind og kun få par på gulvet ad gangen.  ...og så var det helt 
slut igen, for os i hvert fald. 
 

  Men, men… året 2020 har også bragt noget godt med sig. Mon ikke 
de fleste af os har fundet nye sysler og kreative ting nu, hvor tiden 
har været der. 
  Jeg plejer at lave fotobøger fra vores rejser. I 2020 blev det bøger 
om sommerhusferier, årets gang og vores gulddag. Vi har ikke kedet 
os; men vi savner i den grad alle vores venner i det sociale 
sammenhold - både de private og i danseregi. Om vi kan danse mere, 
ved vi ikke. Det kan være, at vi skal starte med Mortens Polka og 
Totur fra Vejle, hvis vi må det. 
 

  Til slut vil jeg sige bestyrelsen og andre ildsjæle i foreningen - tusind 
tak for alle de gode tiltag, der har været og er på hjemmesiden. Det 
har været en fest at deltage i - og svært indimellem. 
 

  Vi glæder os til, vi kan ses igen. 
Kærlig hilsen fra Ernst og Else 

Udsigt fra sommerhuset  
 i Dyreborg med kig til Lyø 

Pige med kontrabas. 
Træskulptur fra Dyvig på Als. 

Else har set sig varm på en 
træskulptur af en fisker fra 
Als 
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Noget om sikkerhedskopier 
 
I disse tider sker det af og til at en myndighed er kommet til at trykke 
på ”Knappen” og derved slette alle mails i afdelingen. Bare ærgerligt, 
der røg alle oplysningerne! 
 

Sådan er det ikke i Ramsø Folkedanserforening- og Spillemandslaug. 
Her har vi styr på sagerne. Jeg prøvede sådan bare for sjov at søge 
på ”Julekalender og skraberi” og se bare, hvad der væltede frem.  
 

Jeg vil gerne have min skrabet med en 50 øre om morgenen (for jeg kan ikke vente til om 

aftenen) og dagens felt skal gerne skrabes ude fra og ind mod midten, så overraskelsen 

over hvad der er under skrabefeltet kommer til sidst. Ikke noget med at skrabe forud. Og 

gerne med en status-sms hver dag – det kunne være så hyggeligt at få en sms fra Gustav 

hver dag 

I forne tider, på dyrskue i Roskilde, hos 4,H, kunne man deltage i 
hønseskidningskonkurrence . I et lille bur var bunden en hvid plade inddelt i felter. 
Hønen blev sat i buret, og så stod, "man der og vented" . En skidningsvagt , et betroet 
job, a la notarius publikus, noterede resultatet og skulle passe på at lorten ikke blev til en 
" skrabebæ", som pludselig klaskede op på burets side. Man kunne jo aldrig " hvide". 
Kunne man, med 7 høns, som hver lægger en klat 8 gange i døgnet,  erstatte 
julekalenderskraberiet til en mere ,"dyre'namisk" proces.  

Kære Erik 
Jeg prøver at drive en seriøs julekalender service, til foreningens medlemmer. 
Det ville glæde mig, hvis du stopper med dine skriverier om "høns" og hvad deraf 
kommer. 
Det har ikke noget med jul at gøre, og jeg er bange for at du skraber bunden og 
skader forretningen. 

DEN DAGLIGE LORT-TRÆKNING: 
Hver høne går på en plade med 10 numre fra 0-9 inkl. 
Eriks job bliver derfor at overvåge HVILKE 2 høns, der leverer de FØRSTE 2 lorte 
pr. PR SKIDNING. Det skal bemærkes, at vi kun har brug for 4 tal pr. dag 
I tilfælde at tallighed fra tidligere skidninger, skal næste lort tælle fuldgyldigt (3.lort) osv. 
for at sikre at der vælges et to-cifret tal hver gang, der skides. Bemærk venligst at kun lige 
numre af skidninger tæller – altså af de 8 daglige ”udgydelser” skal der kun benyttes nr, 
2,4,6 og 8. 
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Det er længe siden, at ”Det muntre hjørne” 
har fået plads i Venstrebenet. Men det må vel 
være på sin plads i denne tid…..og så var der 
lige en tom side, hvor der er plads. 
 
Hørt i skolen efter coronapausen: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
….og 
mange fik et 

nyt husdyr: 
 

Det muntre hjørne 

Klassen var ved at lære om nutid og 
datid, og læreren spørger Lille Per: 
"Hvis jeg nu siger: "Jeg spiser",  
hvilken tid er det så?" 
Lille Per: "Øh - spisetid, vel?" 

Læreren: "Camilla, kan du vise 
mig, hvor Amerika ligger?" 
Camilla peger på globussen:  
"Det ligger der." 
Læreren: "Flot Camilla!      
Eva, kan du fortælle mig, 
hvem der opdagede Amerika? 
Eva: "Det gjorde Camilla!" 

Hørt mellem venner: 
- Vi har vænnet vores hund af 
med at tigge ved bordet. 
- Hvordan gjorde I det? 
- Vi lod den smage maden! 

-Hvorfor må katte ikke 
spille fodbold? 
-Fordi de altid misser  

Jørgen havde fået en guldfisk i fødselsdagsgave, 
da han fyldte 7 år. Et par dage senere sagde 
hans mor.                                                                     
- Jørgen! Skal du ikke snart give din guldfisk 
noget nyt vand?                                                            
- Hvorfor? spurgte Jørgen                                  
Den har jo ikke drukket det gamle endnu! 
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  Corona er i det mindste godt for en ting. 
Der er ikke særlig travlt på kontoret for tiden. 
Så jeres kasserer arbejder nu på nedsat tid. 
 

  Regnskaber for 2020 er for længst 
færdiggjort og afleveret til revisorerne, der telefonisk har 
oplyst, at der ikke er bemærkninger til regnskabet. 
 

  Det er jo meget rart, alt taget i betragtning. Desværre er 
generalforsamlingen udskudt, så alle må leve i spænding 
på offentliggørelse af tallene. Jeg kan dog oplyse, at der 
stadig er penge på kistebunden, og at vi ikke er lige ved 
at lukke på grund af pengenød.   

  Kassebeholdningen er ellers under stærkt pres. Der er 
nogle unge mennesker, der hygger sig med at udlove 
præmier til foreningens medlemmer, hvis vi kan løse 
mange svære spørgsmål. Det er bestemt ikke let, men 
faktisk rigtig hyggeligt. Så en kraftig opfordring herfra: 
”DELTAG I LØJERNE”  Der er præmier på spil. Følg med på 
hjemmesiden. Du kan enten finde os på 
folkedanserforening.dk eller spillemandslaug.dk 
 

  Vi håber jo alle på, at vi kan starte op på en ny sæson i 
september, og at de mange påtvungne restriktioner bliver 
lettet.  
 

  Vi har jo spurgt foreningens medlemmer om interesse for 
foreningen og fortsat medlemskab. Vi har kun modtaget 
positive og gode tilbagemeldinger. 
 

  Tak for jeres enestående opbakning til foreningen. Jeres 
gamle kasserer glæder sig til at byde alle velkommen igen 
og glæder sig til at tingene bliver mere normale igen. 
 

Vel mødt i sæson 2021/22 
Gustav 

Kassereren meddeler 
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Jeg tror, Staten nogen gange godt kunne lære noget af foreninger som 
vores. 

Klaus 

Og som om det ikke var nok, så har en række desillusionerede amerikanske 
valganalytikere fået øje på Eriks høns. Det forlyder, at han har fået stillet 
forskningsmidler til rådighed til at fremavle rødt- og blåt skidende høns. Ved 
næste valg skal der så placeres en rød og blå høne på et stort landkort over USA, 
og efter et par dage tæller man så op hvor klatterne har ramt og registrerer farven. 
Skulle der være stater der er blevet ramt af både en rød og en blå klat, så er det 
en svingstat. 

Jeg har ladet mig fortælle, at du samme sted kan købe julekalendere fra sidste år, 
til halv pris. 
Til gengæld er de alle skrabede. 

Kære Alle. 
Skulle nogen af jer måske kende et godt uddannelsessted, hvor jeg har mulighed 
for at komme i lære som, 
Julekalenderskraberasistentelevnisse med merit fra min nuværende stilling 
som  julehyggesprederunderasistent voluntørpraktikantnisse. 

Farvelæg selv, så hønen lægger et guldæg, så den  
anden taber en klat, der kan skrabes. 
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Ramsø finder Trolde 

  Jeg har et blødt punkt for trolde, gode 
gamle ”Svenlige” skovtrolde, den type 
som Rolf Lidberg har tegnet. Ikke 
bjergtrolde som i Lord of The Rings. 
  Der er også trolde i vores lokale skov. 
Der er Esmaralda, hun bor ude i et hult 
træ i søen. Der er Hibert (undskyld 
Hubert) men på troldesprog bliver ”U” 
udtalt som ”I” altså her i ”Ridersdal” 
Troldeskoven. Jeg har fortalt historier 
så mange gange på gåture i skoven, at 
børnebørnene begyndte at rette mig: ”Sådan er historien 
ikke” 
  Men når man går rundt i en gammel svensk eller dansk 
skov, ja, så tror jeg på, at troldene er der og passer på. 
  Så fru Larsen forslag om gåture ud til trolde var en rigtig 
god idé, og det har udviklet sig; indtil nu er der kommet 9 
billeder med trolde, store, fine og venligt udseende trolde.            
    Men hvor kommer de fra? Mine børnebørn ville måske 
godt tro på, at de er ”Fortræede Trolde”; men den går nok 
ikke 
  Troldene er lavet af en dansk kunstner, Thomas Dambo. 
Man kan have mange meninger om kunst, men jeg synes, 
hans trolde er fantastiske. Man bliver bare glad. Han har 
ramt noget. Første gang sad jeg nok flere timer og 
kikkede på hans trolde, og de er jo over hele verdenen, se 
på hans Trollmap, https://trollmap.com/ de findes i USA, 
Korea, Australien ja overalt. 
Ideen med at bygge dem ude i naturen af 
genbrugsmaterialer, nogle gange 
langt væk fra alfar vej og at man 
faktisk skal lede efter dem, er jo fint. 
Håber, at mange flere vil gå ud og 
lede efter flere trolde og sende 
billeder ind til os. 

Klaus 
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Kære venner  
 

  Det har jo sandelig været en stille vinter, ingen 
dans, ingen spil og ingen fester/ koncerter. Og hvor 
jeg savner det. 
 

  Men vi har jo heldigvis en hjemmeside, der har 
sprudlet med konkurrencer og andet godt. jeg håber, 
at alle bruger den. Jeg vil også sige, at disse 
konkurrencer har holdt gang i ”de små grå”. Stor ros 
til dem der har bidraget til hjemmesiden. Når jeg 
kigger på andre foreningers hjemmesider, er disse 
totalt gået i stå. 
 

  General forsamlingen kunne jo ikke holdes, så 
bestyrelsen kører videre i den nuværende 

sammensætning. Der vil selvfølgelig blive holdt generalforsamling, når 
regeringen giver lov; men for øjeblikket kan vi ikke engang leje et 
lokale. Alt  er lukket ned, og forsamlingspåbuddet er der jo heller ikke 
slækket på, såååå vi venter. Men det skal ikke afholde jer fra at 
indsende forslag. 
 

  Vi håber jo alle på, at verden snart normaliseres igen, og vi har da 
tanker om et åbent hus, en sommerfest, måske noget sommerdans; 
men igen, vi ved ikke, hvad der sker.  Alle regeringens tiltag bliver fulgt 
og vores planer revurderes løbende. 
 

  Lauget har forsøgt med en samling via ”zoom” et godt initiativ, men 
der viste sig nogle tekniske udfordringer til at starte med; men nu 
kører det. 
 

  Regeringens mantra er jo gået fra ”test” til ”vaccination”, så det er det 
næste, vi kan vente på. Ventetiden kunne jo gå med cykelture, gåture, 
male huset indvendig, og haven truer jo 
altid. 
Som der står i Husmandssangen: 
 

Når vinteren rinder i grøft og i grav 
og rugens de krøllede blade 
sig ranker i solen, som spejles i hav, 
jeg griber med længsel, knap ved jeg deraf, 
min hakke, min skovl og min spade. 
 

  Man har måske ikke nødigt at gå til slige 
yderligheder; men herfra skal der lyde et 
stort ”godt forår”, og vi ses, når verden 
bliver normal igen. 

Hans 

Fra bestyrelsens bord 

Formand og kasserer på tur til Vallø 

https://trollmap.com/
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VenstreBenet udgives af  

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug. 

www.folkedanserforening.dk  
www.spillemandslaug.dk  
 
Forsidebillede:  Jyderup skovtrold 

 
  8. aug. Poul-Erik Nielsen  90 år 
18. apr. Else Merete Pedersen 75 år 
10. jun. Ulla Wulf   75 år 
  8. jul. Lisbeth Packroff  75 år 
24. jul. Birgit-Spang Thomsen 70 år 
21. apr. Helle Nielsen  60 år 
13. jun. Katrine Ellitsgaard 50 år 
 

TILLYKKE 

 

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.: 46190767 
 

Danseleder:                             
Helle Larsen                               
danseleder@spillemandslaug.dk 
 

Web master:                            
Klaus Klim                     
webmaster@spillemandslaug.dk 
 

Redaktion: 

Gunnar Toftlund Jensen          
venstrebenet@spillemandslaug.dk    

Tlf.: 5929 1177 
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Troldenes fader, danske Thomas Dambo 
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Selv om coronavirus ser flot ud på billeder, så er den skyld 
i, at denne side ikke ser ud, som den plejer. Vi kan ikke 
sætte dato på nogle arrangementer i øjeblikket, så hold 
øje med hjemmesiden. Vi har dog håb om, at vi kan 
mødes til sæsonstart 
 

Tirsdag d. 2. september kl. 19.30 i Snoldelev 
 

Arrangementer  

Deadline for næste nummer: 16. augustDeadline for næste nummer: 16. august  
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk 

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

Tirsdag d. 2. september 
den mmmm april. 

1 

Nr. 1                    Marts 2021            33. Årgang 

Indhold: 
Fra bestyrelsens bord  side   3 
Kassereren meddeler  side   4 
Det muntre hjørne   side   5   
”Og dansen den gik…”  side   6   
 

LaugsPosten   side  8  
Et år med coronaen  side 10 
Noget om sikkerhedskopier side 12 
Ramsø finder trolde  side 14 

Apropos troldetema på hjemmesiden 

mailto:venstrebenet@spillemandslusg.dk
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