Arrangementer
Hver tirsdag
Børnedans i Snoldelev Sognegård kl. 17.45-19.30
Voksendans i Snoldelev Sognegård kl. 19.30-22.00
Hver onsdag (undtagen 1. onsdag i måneden)
Spillemandslauget
øver i Snoldelev i sognegård kl. 19.15-22.00
Tirsdag d. 4. september
Sæsonåbning i Snoldelev i Sognegård kl. 19.30
Søndag d. 9. september
Dansens dag i Tivoli fra kl. 10
Fredag d. 28. september
Bal med Mads Hansens Kapel i Køge kl. 19.30

Nr. 2

September 2018

31. Årgang

Tirsdag d. 2. oktober
Foreningsaften i Snoldelev i Sognegård kl. 19.30
Fredag d. 5. - Søndag d. 7. oktober
Spillemandstræf i Gadstrup
Lørdag d. 6. oktober
Legestue i Gadstrup kl. 19.30
Tirsdag d. 16. oktober
Sangaften i Snoldelev i Sognegård kl. 19.30
Onsdag d. 31. oktober
Lauget spiller i Kildegården i Roskilde kl. 20.00
Tirsdag d. 6. november
Foreningsaften i Snoldelev i Sognegård kl. 19.30
Tirsdag d. 11. december
Juleafslutning i Snoldelev i Sognegård kl. 19.30
Følg med på hjemmesiden:
http://spillemandslaug.dk/
http://folkedanserforening.dk/

Deadline for næste nummer: 19. november
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk
eller sendes/afleveres til Redaktionsudvalget.

Venstrebenets næste nummer forventes på gaden
Tirsdag d. 4. december
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Redaktion:
Gunnar Toftlund Jensen
venstrebenet@spillemandslaug.dk

Legestue i
Ramsø

Tlf.: 5929 1177.

Bestyrelsen:
Formand:
Hans Peter Hansen

B. & U.:

formand@spillemandslaug.dk
Riisagervej 23, 4600 Køge
Tlf.: 5666 3043

For første gang nogensinde er der ingen fødselsdage i denne omgang!

Næstformand:
Anette Larsen
anettelarsen@postkasse.net
Tlf.: 4849 2069

Ketty Rasmussen.

Voksne:

Tlf.:46190908

Klaus Klim

For første gang nogensinde er der ingen runde
fødselsdage i denne omgang!

Tlf.: 4050 7546

Poul Møller

Tlf.: 5614 1123

Erik Nielsen

webmaster@spillemandslaug.dk

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!

Tlf.: 46190767

Web master:
Klaus Klim

ADRESSE: Ramsø Hallen, Ramsømaglevej 19,
4621 Gadstrup
Helle Larsen leder dansen

kasserer@spillemandslaug.dk
Tlf.: 2251 1648

danseleder@spillemandslaug.dk

Så er der igen mulighed for en svingom!

Ramsø Spillemandslaug og venner leverer musikken

Kasserer:
Gustav Gustavsen

Danseleder:
Helle Larsen

Lørdag d. 6. oktober 2018

VenstreBenet udgives af
Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug.

www.folkedanserforening.dk
www.spillemandslaug.dk

Forsidebillede: Collage v/GTJ
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Venlig hilsen
Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug
Følg med på www.spillemandslaug.dk
Eller ring tlf.: 3083 2195
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Spillemænd m/k:
Træf i Ramsø!
5. - 7. oktober 2018

Gadstrup skole er rammen om vores Spillemandstræf.
Michael Petersen er instruktør og forspiller godt hjulpet af Bjarne Grue, Kalundborg
Træffet udgiver nodehæfte 2018
Orkesterspil efter ”358”
Fuld forplejning - God mad, ekskl. drikkevarer
Overnatning: Se tilmeldingen
Hyggeligt samvær og fælles spil
Pris for hele weekenden 900,- kr.
Info/tilmelding: www.spillemandslaug.dk
eller tlf. 22 51 16 48
Vi glæder os til at se jer alle igen!
Arrangører:
Ramsø Folkedanserforening &
Spillemandslaug
Gadstrup Skole, Ramsømaglevej
17 C,
4621 Gadstrup

Fra bestyrelsens bord
Kære venner
Så nærmer sommeren sig sin ende, det bliver mørkere om aftenen, trist, men det er heldigvis tegn
på, at endnu en ny danse- og spillesæson snart begynder.
Jeg håber, I alle har haft en dejlig sommer. Den har
jo været nærmest tropisk, og jeg håber, at I alle er
klar til at give den gas på dansegulvet. Første danse
aften er den 4. september.
Vi har haft åbent hus i maj og august med dejligt
mange gæster, og nogle har været til Nordlek.
Vi har haft en foreningstur tur til Fuglsang på Lolland. Fantastisk at bo
på en herregård, med god mad, godt vejr og hvide damer på gangen
om natten. Jeg er spændt på, hvor turen går hen næste gang.
Der har været folkedansens dag i Nyvang med en flot opvisning fra
foreningen. Vi havde fornøjelsen af et dejligt stort orkester, samlet fra
hele Sjælland. Et fint arrangement som man bør støtte op om.
Jeg glæder mig til den kommende sæson, dels med en masse arrangementer, men ikke mindst ser jeg frem til hvilke udfordringer, vi kan
blive stillet over for på dansegulvet? For lauget ved jeg, at Michael har
lagt et godt program for sæsonen.
Den 8. september får vi besøg af 25 folkedansere fra Ringkøbing til en
aften med fællesspisning, dans og musik. Vi starter klokken 18:00 i
Sognegården.
Ellers lægger vi hårdt ud med Spillemandstræf i dagene 5. - 7. oktober. Et par dage med masser af musik og for lidt søvn. Jeg håber, at
der er mange af foreningens medlemmer, der vil støtte op om projektet. Der bliver brug for alle. Ved legestuen lørdag får vi besøg af de
unge mennesker fra ”Sprouts”, som fik en flot andenplads ved dansekonkurrencen ved Nordlek.
Vi har sangaften tirsdag i uge 42, nærmere om programmet for aftenen kommer, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
SÅ VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON
Hans

18

3

Kassereren meddeler

Kontingenter i 2018/2019
Kontingenterne i Ramsø Folkedanserforening & Spillemandslaug
er for den sæson, vi nu har taget hul på fastsat til:
Dansere – voksne:
850 kr.
Passive medlemmer
250 kr.
Passiv medlemmer inkl. DF: 400 kr.
Spillemand:
550 kr.
Passive medlemmer:
250 kr.
Kombination:
Danser/spillemand
1.130 kr.
Alle aktive dansere bliver indmeldt i Folkedans Danmark, som
landsforeningen nu hedder. Kontingentet til DF er indeholdt i
ovenstående kontingenter.
Kontingentet for medlemmer, der i en anden forening er tilmeldt DF, kan nedsættes 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
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Storvildtsjagt
Under en mindre oprydning af foreningens lagerrum, var der
pludselig spor af uvedkomne gæster. Umiskendelige tegn indikerede, at der foregik en eller anden gedulgt aktivitet i og bagved foreningens lagerbeholdning af diverse mere eller mindre
relevante ting og sager.
Der blev taget fat og flyttet og sorteret og udsmidt, og sågar en
støvsuger kom i anvendelse. Men det eneste, der kom for dagen, var årtiers velproportionerede nullermænd, som sjovt nok
boede godt gemt i alle hjørner.
Hvorfor hedder det for resten ”Nullermænd”?, kunne det ikke
ligeså godt hedde ”Nullerkvinder”?, eller er dette ord reserveret
til andre gedulgte aktiviteter?
Midt i bestræbelserne på at få fastslået den ubudne aktivitet
kom der folk fra borgerforeningens revyhold på besøg. Det var
kloge folk og de kom med gode og opbyggelige råd i sagen, og
et billede af de ubudne indtrængere begyndte at dukke frem.
Og som modvægt mod ”Nullermand/kvinde” indeklimaet spenderede de lidt til at vederkvæge halsen med.
Diskussionen gik på, hvor adgangsvejen for invasionen kunne
være.
Efter megen trampen på gulv og slåen på vægge og gerigter,
uden resultat, måtte der andet udstyr til. En pandelampe blev
hentet - og se, straks åbenbarede der sig et afslørende spor.
Ved en rørgennemføring i gulvet var der et lille hul. Lille, men
stort nok til at vildtet kunne komme ind.
Fælderne blev ”Ladet” med rosiner, og til dags dato er der indfanget fire velvoksne styk af racen – Mus
musculus, som nu ligger nedfrosne og skal
med til generalforsamlingen for at få fastslået eventuel medlemskab af foreningen.
Måske skulle de udstoppes? Har nogen evner
og lyst?

Betaling
Det letteste er at indbetale kontingentet via sin netbank.
I netbanken har man to muligheder – betaling af regning eller
kontooverførsel.
Betaling af regninger – (giroindbetaling)
Man vælger først korttype +01.
I sidste felt i kodelinien angives gironummer 177 5545.
Under meddelelser angives navn og adresse – nye medlemmer bedes også oplyse fødselsdag og år, samt telefon.
Kontooverførsel
I modtagerens konto indtastes
Reg, nr.: 1551 og konto nr.: 177 5545
Under meddelelser angives navn og adresse
– nye medlemmer bedes også oplyse fødselsdag og år,
samt telefon.
Mobile Pay
Indbetaling til 21982
Du kan også bare komme ud i køkkenet med pengene på en
almindelig danseaften.
Kontingentet bedes indbetalt senest d. 15. oktober 2018.
Husk: Oplys navn og adresse ved indbetaling.
Nye medlemmer bedes herudover oplyse fødselsdato og år,
samt telefonnummer og eventuel mail-adresse.
E-mail adresse på medlemslisten
Nogen gange kan det være rart, at kunne formidle fælles meddelelser via nettet i stedet for via telefonen.
Vi vil derfor gerne i forbindelse med indbetalingen af kontingent
have oplyst husstandens/jeres e-mail-adresse.
Adressen vil så blive indsat på medlemsfortegnelsen.
Det er selvfølgelig frivilligt, om man ønsker at oplyse adressen.
Kassereren

Med pandelampe og tropehjelm –
Erik
16
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Lilletåen

Ramsøs opvisning var lidt ud over det sædvanlige. En
markedsplads, hvor Fatter og Mutter gik til marked. Her
traf de kræmmeren med trillebøren fuld af varer, hvilket
gav anledning til vekselsang omkring prisen på årets sild.
Der var god opmærksomhed omkring denne form for opvisning, så det kan jo være, at der næste år kommer noget lignende fra andre hold også.

Da vi jo ikke har noget børnehold mere, er der ikke så meget
at skrive om.
Jeg kan fortælle, at der er 5 børn, der tager med Smutten
i Tivoli den 9. september.
De to store har været med at danse på havnen i Roskilde;
det har de været meget glade for. Jeg håber de forsætter
på voksenholdet.

Dagen sluttede som sædvanlig med koncert i kirken, hvor
Britta og Jakob gav koncert
for en fuld kirke.
Gunnar
Foto: Asger

Hvis der er interesserede børn, der vil gå til folkedans, kan
de henvende sig til mig.
Venlig hilsen Ketty
Tlf.:46190908

Det muntre hjørne

Georgs kone er begyndt at
læse til indretningsarkitekt nu vil hun skifte ham ud, fordi
han ikke passer til gardinerne!

Han står op klokken
halv syv hver eneste
morgen - uanset,
hvad klokken er!

-og så var der
hypokonderen,
der så film i
driv-in bio i en
ambulance!

Hørt på restaurant:
-Rører De rundt i kaffen med
højre eller venstre hånd?
-Højre!
-Jaså! Jeg plejer at bruge en
teske!
På hotel i Rom:
-Hvornår serverer De måltiderne her?
-Morgenmad fra 7-11, frokost fra 12-15 og
middag fra 18-21, signor.
-Så er der desværre ikke tid til sightseeing!

6
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Nyvang d. 6. august
Igen i år var der Folkedansens dag den første søndag i august i Andelslandsbyen Nyvang, og igen i år var der damptromletræf. Som noget nyt var der også træf for en masse
gamle motorcykler. Så foruden vores lyd med musikken
var der masser af anden larm omkring arrangementerne.
Vi havde da heldigvis gode højtalere, der kunne overdøve
det meste, undtagen når en damptromlefløjte ville duellere med Michaels klarinet. Hvem der vandt? Tja, vi hørte
mest til Michael!
Det begyndte med indmarch. Med fanerne i spidsen ankom danserne til aktivitetspladsen ved 10.30
tiden. Her afsang man
Grundtvigs ”Hil dig vor fane”, der efter undertegnedes mening er lige lovlig
højtravende nærmest nationalistisk i svær grad! Herefter startede opvisningerne.

Laugskalender
Onsdag d. 12. september
Tirsdag d. 2. oktober
5.-7. oktober
Lørdag d. 6. oktober
Tirsdag d. 16. oktober
Onsdag d. 31. oktober
Tirsdag d. 6. november
Tirsdag d. 11. december

Basso = Husk betoning!

1. spilleaften kl. 19.00
Foreningsaften kl. 19.30
Spillemandstræf i Gadstrup
Legestue i Gadstrup 19.30
Sangaften i Snoldelev 19.30
Kildegården, Roskilde kl. 20.00
Foreningsaften kl. 19.30
Juleafslutning kl. 19.00

HUSK at møde i god tid til hvert arrangement.

Der var i år tilmeldt 4 opvisningshold, hvoraf Ramsø fik æren af at
opvise to gange. Imellem opvis-

ningerne var der fælles
dans med publikummer.
Der var faktisk en del
ikke-folkedansere, der i
år var på danseplænen
ved disse danse.

Vi var med i Nyvang d. 5. august
14
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Kulsvierfestival d. 10. juni
En dejlig solrig
morgen drog jeg
mod denne weekend
kulsviercentrum på Sjælland,
nærmere bestemt
i
Eskildstrup
i
nærheden af Rønnede. Jeg havde godt nok været der før;
men jeg turde ikke stole på min stedsans, så min trofaste
veninde ”Gertrud” (GPS’en) blev opfordret til at vise vejen. Det gjorde hun godt, så jeg ankom til pladsen i god
tid.
Der var stillet musiktelt op til
orkestret, så jeg fandt mig en
plads. Efterhånden dukkede der
omkring en snes spillem/k op
og, så kl. 10.00 var orkesteret
klar til at spille op til dans under ledelse af Marianne for de 4
par, der havde sagt ja til at
danse til musikken.

Det blev en dejlig afslappet
dag med to spilleseancer, besøg i boderne og hyggesnak
med kendte og ukendte.
Gunnar
8

Der har været år, hvor vi stædigt har trænet og trænet
for at få tossede danse til at lykkes. I år har vi sløjet lidt
af på den og nydt sommeren. Vi har også valgt de seneste år at tage i træningslejr i 1 uge før opdansen for at
få dansene rettet op og pudset af. Der bliver man som
en familie, der følges gennem gode tider, når dansene
lykkes, og gennem onde tider, når alting driller, og man
bare ikke kan forstå eller gøre det, man bliver bedt om.
Stort sølvmærke
Til slut rejser alle til opdans-byen til 2 dages opdans. Vi
fra 2016
danser i vores danske dragter, og til mærkedans danser
hvert par af de ca. 50 par op enkeltvis foran et dommerpanel. Det er til
levende musik, og man kender rytmen til dansen, men man ved ikke hvilken melodi, de vælger, og den svenske skov-musik kan være svær at
tælle takten i. Diplom-danserne danser 4 par på gulvet af gangen og vurderingen er ikke så detaljeret som til mærke.
Dem, der ikke lige skal danse plus en hel del publikum følger spændte
dansene. Det er super-spændende, og man kan se på fødder og holdninger og samdans i timevis. Det er virkelig nørdet! Der er jo nogen, der er
fantastisk dygtige, og som kan lave et helt show, men de fleste danser
bare pænt og nydeligt. Og somme tider må man bare holde vejret, når
nogle af danse-vennerne skal vise danse-passager som har drillet i træningen.
Til slut er der kæmpe overrækkelses
-ceremoni, og især ’stort sølv’ danserne er man stolte af, og de bliver
fotograferet og krammet i et væk.
Det svenske system er smart, fordi
man arbejder som i skolen på at lære et pensum, men det er ikke konkurrence – man arbejder med sig
selv. Det betyder, at vi som ikke
danser elegant, let og fantastisk, alligevel kan være med og leve op til
Herren og fruen på gulvet
kravene. Vi synes i den grad, at det
er ærgerligt, at der ikke findes et
tilsvarende system i Danmark. Vi lægger faktisk meget tid og en del penge i at dygtiggøre os i Sverige. Det kunne vi ligeså godt gøre i Danmark,
men der er rammerne ikke til det.
Og så starter ny sæson. I år er diplom-dansene fra Østra Siljan, og det er
Boda-polska, et-bens-Boda-polska, Schottis fra Boda, Rättvikspolska, Orsa-polska, Langdans fra Orsa, Ore-polska og Stjuls fra Rättvik.
Susanne
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Vores dansesommer
Der var engang, hvor folkedans var noget, man gik til om tirsdagen plus
det løse i form af et par legestuer. Sæsonen startede i september og sluttede lige efter påske. Og så var der danse-pause hen over sommeren.
Sådan er det ikke mere for os. Sommeren er den travle og alvorlige dansetid. Foruden dansk folkedans danser vi også svenske polskaer. Vi danser en gang om måneden i en gruppe i Fensmark, som hedder
’Pæredanske polskadansere’. De har netop haft 10 års jubilæum, og vi
danser i ’Tingluti’ i København.
I Sverige har de en organisation, som arbejder for at bevare bygdedansene. Det svarer helt til Folkedans Danmarks fokus på at gemme og videreformidle dansene, så de ikke går i glemmebogen. I Danmark har man
valgt at lave konkurrence og Danmarksmesterskab, og det har helt klart
givet dansen et løft, og der er mange, der viser se-værdig folkedans.
I Sverige har man lavet et system, som passer bedre til os. Man har lavet
’polska-mærke-opdansning’. Et polska-mærke svarer til vores barndoms
svømmemærker eller spejdernes duelighedstegn. Man kan tage bronze,
sølv og stort sølv, og det fungerer på den måde, at man ud fra en liste af
danse (ca. 130 danse) med beskrivelser vælger danse – til bronze og sølv
er det 3 danse – til stort sølv 6 danse pr. år i 3 år. Dansene har forskellige point, og man bliver tvunget ud i nogle svære 10-points danse for at
komme igennem. Dansene træner man i løbet af året med instruktører. I
Pæredanske er det Kirsten og Hans Møller, der lærer fra sig, og i Tingluti
er det Gyda og Poul Hansen.
Vi fik stort sølv i 2016, og det tog os 8 år at
komme dertil. Så træder man ind i et nyt system, hvor man hvert år danser ’diplom’-dans.
Organisationen vælger en region – hvert år en
ny - og derfra udpeges 8 eller 9 danse. I Danmark ville det f.eks. være danse fra Læsø eller
danse fra Bornholm. For at få diplomet skal de
4 danse man bliver bedt om at danse, danses
nogenlunde korrekt. Så i august er man til opdans enten i Orsa ved Siljansøerne eller i ØsterDer bades i Ore elven
mellem træningspas
sund længere nordpå, for at afprøve, om man
har lært dansene ud fra beskrivelsen og diverse
film, der er til rådighed. I praksis bliver så nødt til hen over sommeren at
sørge for privat træning. Man finder en sal, og så går man i gang med
selv at kunne starte dansen, huske alle turene, og blive enige om rækkefølger osv.
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Historien om Fuglsang’s vellystige dame
Turen var en succes på den måde, at vi var ved at løbe tør for
værelser, så formanden og kone var blevet indkvarteret på et
meget lille værelse med en slå-ud seng, som formanden galant
tog og overdrog den ”rigtige” seng til konen. Midt om natten
brasede sengen dog sammen med et højlydt brag, og den omtumlede formand måtte tilbringe resten af natten på gulvet.
Næste morgen tog vi fat i værtinden og bad om en ny seng til
formanden. Hun så lidt undrende ud, jeg ved ikke, hvad hun
tænkte. Så siger hun: ” Hvilket værelse bor I på”? ”Værelse 2,
det lille ude under tårnet”, siger formanden, hvorefter værtinden lidt forlegent forklarer, at Fuglsang, som så mange andre
slotte, også har en grå dame, som har en forkærlighed for værelse 2 og 9, og hvis hun opdager en attraktiv mand der, kaster
hun sig helt ublu op i sengen til dem. Så værtinden mente, at
det nok var den grå dame, der var skyld i sammenbruddet. Man
kan så tænke, at havde formanden været knapt så galant og
havde valgt den ”solide” seng, hvad ville der så være sket?
Sent om aftenen hjemvendt fra dans, da vi sad og fik en lille
natøl, berettede formanden under megen moro om oplevelsen
og den grå dames hang til attraktive mænd i værelse 2 og 9.
Senere da jeg går og rydder lidt op, kommer Helle farende og
siger, at jeg skal komme med op ovenpå. Hun trækker mig hen
til værelse 9. Og hvad ser vi der? Nøglen, som de fleste vil sætte på indersiden af døren, var nydeligt anbragt på ydersiden. Vi
nævner ikke navne, men kære
mand på værelse 9: ”Det er
ikke nødvendigt. For grå damer
kan bare svæve igennem låste
døre. Så spildt arbejde med
nøglen!”
På Fuglsang har man et billede
af en yngre udgave af den grå
dame, og på vedlagte foto ser
man, at formanden tydeligvis
har fin kontakt til hende !!
Formanden
9

Skovtur hinsidan
Med ”Villa Skimmelly” på släp drog vi
en torsdag middag over bron med kurs
mod Falun. Der skulle være Nordlek i
en af de større byer i Dalarne. På rejsen mod målet mellemlandede vi i
Hovmanstorp i Småland, hvor vi overraskede vores gamle kompis Kell Olsson midt i kvälsmaden. Det blev til
mandag morgen før vi atter trak nordpå.

beslutning. Så der var til tider lang, lang, lang kø foran
det sted, man melder sin ankomst. Men man mødte gamle kendinge, fik udvekslet de sædvanlige ”løgnhistorier” og
fik opdateret efterretninger fra ”Stederne”, og pludselig
var var man blevet en del af stämnet.
Dagene gik over stok og sten/klipper, med dans og musik
i mange sammenhænge, og ikke mindst ”Social kavl” i ordets bedste betydning.

Smålandsk rødt

Ihukommende historien, jeg læste for ungerne, da de var
små, sad jeg og nynnede ”Jag ar en liten gåsepojk från
Skåne”, for det gik mod et af de steder, hvor Niels Holgersen oplevede en af de mest fantastiske oplevelser på sin
väg på gåseryggen.
Godt 57 mil senere anduvede vi området Lugnet, som
ligger højt over Falun mod nord. Et camping- og snesportog al mulig anden sportsresort. Bland andet blev vi vækket en af dagene i anledningen af den nationale Tävling i
mountainbike af en højttaler-stemme, som sikkert kunne
høres over det meste af Dalarne.
Vi fik plads nr. 2 på campinpladsen. Godt at det var sommer, for kikkede man op, så man
lige ind i hopbakken. Området var
lige så knastørt af mangel på nedbør siden først i maj, lige, som vi
har haft det i Danmark . Nordlekstævnet forløb, som store stämner
oftest gør. Masser af hjælpsomme
og flinke mennesker der vil at det
gode for en, men som oftest ikke
har fået den nødvendige viden og
kompetence til at træffe en hurtig
Orkester i grønt skær

Danmark fik danset en national opvisning. Der var parade
fra torvet nede i Falun og små 3 km med en stigning på,
tror jeg, 10 %, og med en temperatur et godt over de tredive. Men vi klarede det, nogle af os.
De danske ”musikpinger” havde vist fået hedeslag?
Her efter overlades til læserne selv at finde ud af, hvad
den lille gåsedreng ifrån Skåne oplevede i Falun.
Måske kommer beretningen i næste nr., så husk at forny
abonnementet.
Erik

-og så går turen hjemad mod vest
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Skovtur hinsidan
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Smålandsk rødt

Ihukommende historien, jeg læste for ungerne, da de var
små, sad jeg og nynnede ”Jag ar en liten gåsepojk från
Skåne”, for det gik mod et af de steder, hvor Niels Holgersen oplevede en af de mest fantastiske oplevelser på sin
väg på gåseryggen.
Godt 57 mil senere anduvede vi området Lugnet, som
ligger højt over Falun mod nord. Et camping- og snesportog al mulig anden sportsresort. Bland andet blev vi vækket en af dagene i anledningen af den nationale Tävling i
mountainbike af en højttaler-stemme, som sikkert kunne
høres over det meste af Dalarne.
Vi fik plads nr. 2 på campinpladsen. Godt at det var sommer, for kikkede man op, så man
lige ind i hopbakken. Området var
lige så knastørt af mangel på nedbør siden først i maj, lige, som vi
har haft det i Danmark . Nordlekstævnet forløb, som store stämner
oftest gør. Masser af hjælpsomme
og flinke mennesker der vil at det
gode for en, men som oftest ikke
har fået den nødvendige viden og
kompetence til at træffe en hurtig
Orkester i grønt skær

Danmark fik danset en national opvisning. Der var parade
fra torvet nede i Falun og små 3 km med en stigning på,
tror jeg, 10 %, og med en temperatur et godt over de tredive. Men vi klarede det, nogle af os.
De danske ”musikpinger” havde vist fået hedeslag?
Her efter overlades til læserne selv at finde ud af, hvad
den lille gåsedreng ifrån Skåne oplevede i Falun.
Måske kommer beretningen i næste nr., så husk at forny
abonnementet.
Erik

-og så går turen hjemad mod vest
10

11

Vores dansesommer
Der var engang, hvor folkedans var noget, man gik til om tirsdagen plus
det løse i form af et par legestuer. Sæsonen startede i september og sluttede lige efter påske. Og så var der danse-pause hen over sommeren.
Sådan er det ikke mere for os. Sommeren er den travle og alvorlige dansetid. Foruden dansk folkedans danser vi også svenske polskaer. Vi danser en gang om måneden i en gruppe i Fensmark, som hedder
’Pæredanske polskadansere’. De har netop haft 10 års jubilæum, og vi
danser i ’Tingluti’ i København.
I Sverige har de en organisation, som arbejder for at bevare bygdedansene. Det svarer helt til Folkedans Danmarks fokus på at gemme og videreformidle dansene, så de ikke går i glemmebogen. I Danmark har man
valgt at lave konkurrence og Danmarksmesterskab, og det har helt klart
givet dansen et løft, og der er mange, der viser se-værdig folkedans.
I Sverige har man lavet et system, som passer bedre til os. Man har lavet
’polska-mærke-opdansning’. Et polska-mærke svarer til vores barndoms
svømmemærker eller spejdernes duelighedstegn. Man kan tage bronze,
sølv og stort sølv, og det fungerer på den måde, at man ud fra en liste af
danse (ca. 130 danse) med beskrivelser vælger danse – til bronze og sølv
er det 3 danse – til stort sølv 6 danse pr. år i 3 år. Dansene har forskellige point, og man bliver tvunget ud i nogle svære 10-points danse for at
komme igennem. Dansene træner man i løbet af året med instruktører. I
Pæredanske er det Kirsten og Hans Møller, der lærer fra sig, og i Tingluti
er det Gyda og Poul Hansen.
Vi fik stort sølv i 2016, og det tog os 8 år at
komme dertil. Så træder man ind i et nyt system, hvor man hvert år danser ’diplom’-dans.
Organisationen vælger en region – hvert år en
ny - og derfra udpeges 8 eller 9 danse. I Danmark ville det f.eks. være danse fra Læsø eller
danse fra Bornholm. For at få diplomet skal de
4 danse man bliver bedt om at danse, danses
nogenlunde korrekt. Så i august er man til opdans enten i Orsa ved Siljansøerne eller i ØsterDer bades i Ore elven
mellem træningspas
sund længere nordpå, for at afprøve, om man
har lært dansene ud fra beskrivelsen og diverse
film, der er til rådighed. I praksis bliver så nødt til hen over sommeren at
sørge for privat træning. Man finder en sal, og så går man i gang med
selv at kunne starte dansen, huske alle turene, og blive enige om rækkefølger osv.
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Historien om Fuglsang’s vellystige dame
Turen var en succes på den måde, at vi var ved at løbe tør for
værelser, så formanden og kone var blevet indkvarteret på et
meget lille værelse med en slå-ud seng, som formanden galant
tog og overdrog den ”rigtige” seng til konen. Midt om natten
brasede sengen dog sammen med et højlydt brag, og den omtumlede formand måtte tilbringe resten af natten på gulvet.
Næste morgen tog vi fat i værtinden og bad om en ny seng til
formanden. Hun så lidt undrende ud, jeg ved ikke, hvad hun
tænkte. Så siger hun: ” Hvilket værelse bor I på”? ”Værelse 2,
det lille ude under tårnet”, siger formanden, hvorefter værtinden lidt forlegent forklarer, at Fuglsang, som så mange andre
slotte, også har en grå dame, som har en forkærlighed for værelse 2 og 9, og hvis hun opdager en attraktiv mand der, kaster
hun sig helt ublu op i sengen til dem. Så værtinden mente, at
det nok var den grå dame, der var skyld i sammenbruddet. Man
kan så tænke, at havde formanden været knapt så galant og
havde valgt den ”solide” seng, hvad ville der så være sket?
Sent om aftenen hjemvendt fra dans, da vi sad og fik en lille
natøl, berettede formanden under megen moro om oplevelsen
og den grå dames hang til attraktive mænd i værelse 2 og 9.
Senere da jeg går og rydder lidt op, kommer Helle farende og
siger, at jeg skal komme med op ovenpå. Hun trækker mig hen
til værelse 9. Og hvad ser vi der? Nøglen, som de fleste vil sætte på indersiden af døren, var nydeligt anbragt på ydersiden. Vi
nævner ikke navne, men kære
mand på værelse 9: ”Det er
ikke nødvendigt. For grå damer
kan bare svæve igennem låste
døre. Så spildt arbejde med
nøglen!”
På Fuglsang har man et billede
af en yngre udgave af den grå
dame, og på vedlagte foto ser
man, at formanden tydeligvis
har fin kontakt til hende !!
Formanden
9

Kulsvierfestival d. 10. juni
En dejlig solrig
morgen drog jeg
mod denne weekend
kulsviercentrum på Sjælland,
nærmere bestemt
i
Eskildstrup
i
nærheden af Rønnede. Jeg havde godt nok været der før;
men jeg turde ikke stole på min stedsans, så min trofaste
veninde ”Gertrud” (GPS’en) blev opfordret til at vise vejen. Det gjorde hun godt, så jeg ankom til pladsen i god
tid.
Der var stillet musiktelt op til
orkestret, så jeg fandt mig en
plads. Efterhånden dukkede der
omkring en snes spillem/k op
og, så kl. 10.00 var orkesteret
klar til at spille op til dans under ledelse af Marianne for de 4
par, der havde sagt ja til at
danse til musikken.

Det blev en dejlig afslappet
dag med to spilleseancer, besøg i boderne og hyggesnak
med kendte og ukendte.
Gunnar
8

Der har været år, hvor vi stædigt har trænet og trænet
for at få tossede danse til at lykkes. I år har vi sløjet lidt
af på den og nydt sommeren. Vi har også valgt de seneste år at tage i træningslejr i 1 uge før opdansen for at
få dansene rettet op og pudset af. Der bliver man som
en familie, der følges gennem gode tider, når dansene
lykkes, og gennem onde tider, når alting driller, og man
bare ikke kan forstå eller gøre det, man bliver bedt om.
Stort sølvmærke
Til slut rejser alle til opdans-byen til 2 dages opdans. Vi
fra 2016
danser i vores danske dragter, og til mærkedans danser
hvert par af de ca. 50 par op enkeltvis foran et dommerpanel. Det er til
levende musik, og man kender rytmen til dansen, men man ved ikke hvilken melodi, de vælger, og den svenske skov-musik kan være svær at
tælle takten i. Diplom-danserne danser 4 par på gulvet af gangen og vurderingen er ikke så detaljeret som til mærke.
Dem, der ikke lige skal danse plus en hel del publikum følger spændte
dansene. Det er super-spændende, og man kan se på fødder og holdninger og samdans i timevis. Det er virkelig nørdet! Der er jo nogen, der er
fantastisk dygtige, og som kan lave et helt show, men de fleste danser
bare pænt og nydeligt. Og somme tider må man bare holde vejret, når
nogle af danse-vennerne skal vise danse-passager som har drillet i træningen.
Til slut er der kæmpe overrækkelses
-ceremoni, og især ’stort sølv’ danserne er man stolte af, og de bliver
fotograferet og krammet i et væk.
Det svenske system er smart, fordi
man arbejder som i skolen på at lære et pensum, men det er ikke konkurrence – man arbejder med sig
selv. Det betyder, at vi som ikke
danser elegant, let og fantastisk, alligevel kan være med og leve op til
Herren og fruen på gulvet
kravene. Vi synes i den grad, at det
er ærgerligt, at der ikke findes et
tilsvarende system i Danmark. Vi lægger faktisk meget tid og en del penge i at dygtiggøre os i Sverige. Det kunne vi ligeså godt gøre i Danmark,
men der er rammerne ikke til det.
Og så starter ny sæson. I år er diplom-dansene fra Østra Siljan, og det er
Boda-polska, et-bens-Boda-polska, Schottis fra Boda, Rättvikspolska, Orsa-polska, Langdans fra Orsa, Ore-polska og Stjuls fra Rättvik.
Susanne
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Nyvang d. 6. august
Igen i år var der Folkedansens dag den første søndag i august i Andelslandsbyen Nyvang, og igen i år var der damptromletræf. Som noget nyt var der også træf for en masse
gamle motorcykler. Så foruden vores lyd med musikken
var der masser af anden larm omkring arrangementerne.
Vi havde da heldigvis gode højtalere, der kunne overdøve
det meste, undtagen når en damptromlefløjte ville duellere med Michaels klarinet. Hvem der vandt? Tja, vi hørte
mest til Michael!
Det begyndte med indmarch. Med fanerne i spidsen ankom danserne til aktivitetspladsen ved 10.30
tiden. Her afsang man
Grundtvigs ”Hil dig vor fane”, der efter undertegnedes mening er lige lovlig
højtravende nærmest nationalistisk i svær grad! Herefter startede opvisningerne.

Laugskalender
Onsdag d. 12. september
Tirsdag d. 2. oktober
5.-7. oktober
Lørdag d. 6. oktober
Tirsdag d. 16. oktober
Onsdag d. 31. oktober
Tirsdag d. 6. november
Tirsdag d. 11. december

Basso = Husk betoning!

1. spilleaften kl. 19.00
Foreningsaften kl. 19.30
Spillemandstræf i Gadstrup
Legestue i Gadstrup 19.30
Sangaften i Snoldelev 19.30
Kildegården, Roskilde kl. 20.00
Foreningsaften kl. 19.30
Juleafslutning kl. 19.00

HUSK at møde i god tid til hvert arrangement.

Der var i år tilmeldt 4 opvisningshold, hvoraf Ramsø fik æren af at
opvise to gange. Imellem opvis-

ningerne var der fælles
dans med publikummer.
Der var faktisk en del
ikke-folkedansere, der i
år var på danseplænen
ved disse danse.

Vi var med i Nyvang d. 5. august
14
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Lilletåen

Ramsøs opvisning var lidt ud over det sædvanlige. En
markedsplads, hvor Fatter og Mutter gik til marked. Her
traf de kræmmeren med trillebøren fuld af varer, hvilket
gav anledning til vekselsang omkring prisen på årets sild.
Der var god opmærksomhed omkring denne form for opvisning, så det kan jo være, at der næste år kommer noget lignende fra andre hold også.

Da vi jo ikke har noget børnehold mere, er der ikke så meget
at skrive om.
Jeg kan fortælle, at der er 5 børn, der tager med Smutten
i Tivoli den 9. september.
De to store har været med at danse på havnen i Roskilde;
det har de været meget glade for. Jeg håber de forsætter
på voksenholdet.

Dagen sluttede som sædvanlig med koncert i kirken, hvor
Britta og Jakob gav koncert
for en fuld kirke.
Gunnar
Foto: Asger

Hvis der er interesserede børn, der vil gå til folkedans, kan
de henvende sig til mig.
Venlig hilsen Ketty
Tlf.:46190908

Det muntre hjørne

Georgs kone er begyndt at
læse til indretningsarkitekt nu vil hun skifte ham ud, fordi
han ikke passer til gardinerne!

Han står op klokken
halv syv hver eneste
morgen - uanset,
hvad klokken er!

-og så var der
hypokonderen,
der så film i
driv-in bio i en
ambulance!

Hørt på restaurant:
-Rører De rundt i kaffen med
højre eller venstre hånd?
-Højre!
-Jaså! Jeg plejer at bruge en
teske!
På hotel i Rom:
-Hvornår serverer De måltiderne her?
-Morgenmad fra 7-11, frokost fra 12-15 og
middag fra 18-21, signor.
-Så er der desværre ikke tid til sightseeing!

6
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Storvildtsjagt
Under en mindre oprydning af foreningens lagerrum, var der
pludselig spor af uvedkomne gæster. Umiskendelige tegn indikerede, at der foregik en eller anden gedulgt aktivitet i og bagved foreningens lagerbeholdning af diverse mere eller mindre
relevante ting og sager.
Der blev taget fat og flyttet og sorteret og udsmidt, og sågar en
støvsuger kom i anvendelse. Men det eneste, der kom for dagen, var årtiers velproportionerede nullermænd, som sjovt nok
boede godt gemt i alle hjørner.
Hvorfor hedder det for resten ”Nullermænd”?, kunne det ikke
ligeså godt hedde ”Nullerkvinder”?, eller er dette ord reserveret
til andre gedulgte aktiviteter?
Midt i bestræbelserne på at få fastslået den ubudne aktivitet
kom der folk fra borgerforeningens revyhold på besøg. Det var
kloge folk og de kom med gode og opbyggelige råd i sagen, og
et billede af de ubudne indtrængere begyndte at dukke frem.
Og som modvægt mod ”Nullermand/kvinde” indeklimaet spenderede de lidt til at vederkvæge halsen med.
Diskussionen gik på, hvor adgangsvejen for invasionen kunne
være.
Efter megen trampen på gulv og slåen på vægge og gerigter,
uden resultat, måtte der andet udstyr til. En pandelampe blev
hentet - og se, straks åbenbarede der sig et afslørende spor.
Ved en rørgennemføring i gulvet var der et lille hul. Lille, men
stort nok til at vildtet kunne komme ind.
Fælderne blev ”Ladet” med rosiner, og til dags dato er der indfanget fire velvoksne styk af racen – Mus
musculus, som nu ligger nedfrosne og skal
med til generalforsamlingen for at få fastslået eventuel medlemskab af foreningen.
Måske skulle de udstoppes? Har nogen evner
og lyst?

Betaling
Det letteste er at indbetale kontingentet via sin netbank.
I netbanken har man to muligheder – betaling af regning eller
kontooverførsel.
Betaling af regninger – (giroindbetaling)
Man vælger først korttype +01.
I sidste felt i kodelinien angives gironummer 177 5545.
Under meddelelser angives navn og adresse – nye medlemmer bedes også oplyse fødselsdag og år, samt telefon.
Kontooverførsel
I modtagerens konto indtastes
Reg, nr.: 1551 og konto nr.: 177 5545
Under meddelelser angives navn og adresse
– nye medlemmer bedes også oplyse fødselsdag og år,
samt telefon.
Mobile Pay
Indbetaling til 21982
Du kan også bare komme ud i køkkenet med pengene på en
almindelig danseaften.
Kontingentet bedes indbetalt senest d. 15. oktober 2018.
Husk: Oplys navn og adresse ved indbetaling.
Nye medlemmer bedes herudover oplyse fødselsdato og år,
samt telefonnummer og eventuel mail-adresse.
E-mail adresse på medlemslisten
Nogen gange kan det være rart, at kunne formidle fælles meddelelser via nettet i stedet for via telefonen.
Vi vil derfor gerne i forbindelse med indbetalingen af kontingent
have oplyst husstandens/jeres e-mail-adresse.
Adressen vil så blive indsat på medlemsfortegnelsen.
Det er selvfølgelig frivilligt, om man ønsker at oplyse adressen.
Kassereren

Med pandelampe og tropehjelm –
Erik
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Kassereren meddeler

Kontingenter i 2018/2019
Kontingenterne i Ramsø Folkedanserforening & Spillemandslaug
er for den sæson, vi nu har taget hul på fastsat til:
Dansere – voksne:
850 kr.
Passive medlemmer
250 kr.
Passiv medlemmer inkl. DF: 400 kr.
Spillemand:
550 kr.
Passive medlemmer:
250 kr.
Kombination:
Danser/spillemand
1.130 kr.
Alle aktive dansere bliver indmeldt i Folkedans Danmark, som
landsforeningen nu hedder. Kontingentet til DF er indeholdt i
ovenstående kontingenter.
Kontingentet for medlemmer, der i en anden forening er tilmeldt DF, kan nedsættes 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

4

17

Spillemænd m/k:
Træf i Ramsø!
5. - 7. oktober 2018

Gadstrup skole er rammen om vores Spillemandstræf.
Michael Petersen er instruktør og forspiller godt hjulpet af Bjarne Grue, Kalundborg
Træffet udgiver nodehæfte 2018
Orkesterspil efter ”358”
Fuld forplejning - God mad, ekskl. drikkevarer
Overnatning: Se tilmeldingen
Hyggeligt samvær og fælles spil
Pris for hele weekenden 900,- kr.
Info/tilmelding: www.spillemandslaug.dk
eller tlf. 22 51 16 48
Vi glæder os til at se jer alle igen!
Arrangører:
Ramsø Folkedanserforening &
Spillemandslaug
Gadstrup Skole, Ramsømaglevej
17 C,
4621 Gadstrup

Fra bestyrelsens bord
Kære venner
Så nærmer sommeren sig sin ende, det bliver mørkere om aftenen, trist, men det er heldigvis tegn
på, at endnu en ny danse- og spillesæson snart begynder.
Jeg håber, I alle har haft en dejlig sommer. Den har
jo været nærmest tropisk, og jeg håber, at I alle er
klar til at give den gas på dansegulvet. Første danse
aften er den 4. september.
Vi har haft åbent hus i maj og august med dejligt
mange gæster, og nogle har været til Nordlek.
Vi har haft en foreningstur tur til Fuglsang på Lolland. Fantastisk at bo
på en herregård, med god mad, godt vejr og hvide damer på gangen
om natten. Jeg er spændt på, hvor turen går hen næste gang.
Der har været folkedansens dag i Nyvang med en flot opvisning fra
foreningen. Vi havde fornøjelsen af et dejligt stort orkester, samlet fra
hele Sjælland. Et fint arrangement som man bør støtte op om.
Jeg glæder mig til den kommende sæson, dels med en masse arrangementer, men ikke mindst ser jeg frem til hvilke udfordringer, vi kan
blive stillet over for på dansegulvet? For lauget ved jeg, at Michael har
lagt et godt program for sæsonen.
Den 8. september får vi besøg af 25 folkedansere fra Ringkøbing til en
aften med fællesspisning, dans og musik. Vi starter klokken 18:00 i
Sognegården.
Ellers lægger vi hårdt ud med Spillemandstræf i dagene 5. - 7. oktober. Et par dage med masser af musik og for lidt søvn. Jeg håber, at
der er mange af foreningens medlemmer, der vil støtte op om projektet. Der bliver brug for alle. Ved legestuen lørdag får vi besøg af de
unge mennesker fra ”Sprouts”, som fik en flot andenplads ved dansekonkurrencen ved Nordlek.
Vi har sangaften tirsdag i uge 42, nærmere om programmet for aftenen kommer, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
SÅ VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON
Hans
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Redaktion:
Gunnar Toftlund Jensen
venstrebenet@spillemandslaug.dk

Legestue i
Ramsø

Tlf.: 5929 1177.

Bestyrelsen:
Formand:
Hans Peter Hansen

B. & U.:

formand@spillemandslaug.dk
Riisagervej 23, 4600 Køge
Tlf.: 5666 3043

For første gang nogensinde er der ingen fødselsdage i denne omgang!

Næstformand:
Anette Larsen
anettelarsen@postkasse.net
Tlf.: 4849 2069

Ketty Rasmussen.

Voksne:

Tlf.:46190908

Klaus Klim

For første gang nogensinde er der ingen runde
fødselsdage i denne omgang!

Tlf.: 4050 7546

Poul Møller

Tlf.: 5614 1123

Erik Nielsen

webmaster@spillemandslaug.dk

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!

Tlf.: 46190767

Web master:
Klaus Klim

ADRESSE: Ramsø Hallen, Ramsømaglevej 19,
4621 Gadstrup
Helle Larsen leder dansen

kasserer@spillemandslaug.dk
Tlf.: 2251 1648

danseleder@spillemandslaug.dk

Så er der igen mulighed for en svingom!

Ramsø Spillemandslaug og venner leverer musikken

Kasserer:
Gustav Gustavsen

Danseleder:
Helle Larsen

Lørdag d. 6. oktober 2018

VenstreBenet udgives af
Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug.

www.folkedanserforening.dk
www.spillemandslaug.dk

Forsidebillede: Collage v/GTJ
2

Venlig hilsen
Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug
Følg med på www.spillemandslaug.dk
Eller ring tlf.: 3083 2195
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Arrangementer
Hver tirsdag
Børnedans i Snoldelev Sognegård kl. 17.45-19.30
Voksendans i Snoldelev Sognegård kl. 19.30-22.00
Hver onsdag (undtagen 1. onsdag i måneden)
Spillemandslauget
øver i Snoldelev i sognegård kl. 19.15-22.00
Tirsdag d. 4. september
Sæsonåbning i Snoldelev i Sognegård kl. 19.30
Søndag d. 9. september
Dansens dag i Tivoli fra kl. 10
Fredag d. 28. september
Bal med Mads Hansens Kapel i Køge kl. 19.30

Nr. 2

September 2018

31. Årgang

Tirsdag d. 2. oktober
Foreningsaften i Snoldelev i Sognegård kl. 19.30
Fredag d. 5. - Søndag d. 7. oktober
Spillemandstræf i Gadstrup
Lørdag d. 6. oktober
Legestue i Gadstrup kl. 19.30
Tirsdag d. 16. oktober
Sangaften i Snoldelev i Sognegård kl. 19.30
Onsdag d. 31. oktober
Lauget spiller i Kildegården i Roskilde kl. 20.00
Tirsdag d. 6. november
Foreningsaften i Snoldelev i Sognegård kl. 19.30
Tirsdag d. 11. december
Juleafslutning i Snoldelev i Sognegård kl. 19.30
Følg med på hjemmesiden:
http://spillemandslaug.dk/
http://folkedanserforening.dk/

Deadline for næste nummer: 19. november
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk
eller sendes/afleveres til Redaktionsudvalget.

Venstrebenets næste nummer forventes på gaden
Tirsdag d. 4. december
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Indhold:
Fra bestyrelsens bord
Kassereren meddeler
Lilletåen
Laugsposten
Kulsvierfestival
Fuglsangs vellystige dame

side
side
side
side
side
side

Skovtur hinsidan
Vores dansesommer
Nyvang 2018
Storvildtsjagt
Temadans
Spillemandstræf
Legestue

3
4
6
7
8
9

1

side 10
side 12
side 14
Side 16
side 17
side 18
side 19

