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Hver tirsdag
Voksendans i Snoldelev Sognegård kl. 19.30-22.00
Hver onsdag (undtagen 1. onsdag i måneden)
Spillemandslauget
øver i Snoldelev sognegård kl. 19.15-22.00

På grund af covid19 situationen er
der ikke dans og spil i øjeblikket.
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Så er det tid til den årlige generalforsamling, som afholdes i

Bestyrelsen:
Formand:
Hans Peter Hansen
formand@spillemandslaug.dk
Riisagervej 23, 4600 Køge
Tlf.: 5666 3043

Da septembernummeret af VenstreBenet
ikke udkom, nævnes mærkedage her fra
september 2020 - marts 2021

Næstformand:
Anette Larsen

3. nov.
Varny Hansen
80
26. sep.
Karsten Spang-Thomsen 75
10. nov. Preben Packroff
75
23. dec.
Ernst Løndahl Pedersen 75
22. jan–21 Erik Nielsen
75
12. sep.
Hans Erik Larsen
70
13. okt.
Troels Knudsen
70
15. okt.
Hanne Troen
70
6. nov. Bente Brams
70
27. mar-21 Poul Erik Stoltenberg 70
4. nov. Jørgen Hanskov
65
5. nov. Anders Piil
65
25. nov. Marianne Piil
65
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65
28. dec.
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60
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18

anettelarsen@postkasse.net
Tlf.: 2681 2638
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Gustav Gustavsen
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Tlf.: 2251 1648
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Tlf.:46190908

Klaus Klim
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Erik Nielsen
Tlf.: 46190767.
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8.

Valg af dirigent, stemmetællere og sekretær
Beretning om foreningens virksomhed
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisorer og suppleanter
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før
mødet.
Indkomne forslag fremlægges for medlemmerne 1
uge før generalforsamlingen.
Vel mødt til en god snak om vores forening.

danseleder@spillemandslaug.dk

VenstreBenet udgives af

Web master:
Klaus Klim

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug.

webmaster@spillemandslaug.dk

Snoldelev Sognegård
Tirsdag den 2. februar 2021, kl. 19.30

Der serveres øl og vand, men tag selv kaffekurven
med.

www.folkedanserforening.dk
www.spillemandslaug.dk
Forsidebillede: Collage. Gunnar
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Årets julekalender

Fra bestyrelsens bord

Corona har stoppet meget, men julekalenderen er kommet frem, så der har vi lige et lille problem, for vi mødes
jo ikke, så i kan købe julekalenderen.
Så derfor kan I bestille dem hos kassereren ved at sende
betalingen via mobilepay med angivelse af navn og antal i
kommentarfeltet.
I har vel fulgt med i e-mailkorrespondancen, så I ved,
hvordan det fungerer - ellers ring til Gustav 2251 1648
Så skynd jer at bestille julekalendre og rigtig mange
Send beløb til mobilepay 21982 eller send en mail, så løser vi det.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Læs om motivet på nedenstående link:
https://folkedans.dk/julekalender-2020/
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”Og efterårets blomstervæld betaler af på
sommergæld med bronzefarvers flammer.
Og rønnebærrets lyssignal bli´r tændt
mod himlens blå krystal, så rødt som intet andet.”
Sådan skriver Jens Rosendal om efteråret, og i år er det da
et underligt lunt et, et efterår som indbyder til lange ture i
naturen, der lige nu har fantastiske farver. Når vi nu ikke
kan gå til folkedans.
Det er en mærkelig og udfordrende tid vi lever i. En tid som
jeg i min vildeste fantasi ikke havde forstillet mig.
Grunden til, at denne udgave af Venstre Benet er elektronisk, er, at det for øjeblikket ikke er muligt at mødes til danse/spilleaftener. Papirudgaven vender tilbage når verden
bliver normal igen. Men jeg vil stadig opfordre til at sende
artikler ind, ”uden stof til bladet intet blad”!
Vi måtte jo i marts lukke al dans og musik ned, lokalerne blev simpelthen lukket
for os af Roskilde kommune, og vi fik besked på at passe på hinanden. Vi måtte
indstille os på en stille periode. Gradvis i løbet af sommeren blev der lukket mere
og mere op, og vi har vel affundet os med de nye mantraer ”hold afstand”/
mundbind osv.
Vi prøvede så at lukke stille og roligt op i september for dansen. De tre danseaftener, vi har haft, har fungeret fint, ligeledes er tilmeldingsportalen velfungerende.
Men så slog Corona til igen, og nu venter vi spændt på, hvad udmeldingen fra regeringen er om, hvor mange vi må samles. Vi er jo mange medlemmer og med
ikke meget plads. Dette giver mange udfordringer.
Udspillet fra vores regering er lidt for åbent for fortolkninger. Nogle foreninger
har valgt at starte op allerede nu; men vi i bestyrelsen vælger den sikre løsning:
at rette os efter regeringens anbefaling; så første mulige danseaften kunne blive
den 24. november. Vigtigst af alt, er jo, at vi passer på hinanden.
Når opstart er mulig, vil der blive udsendt en mail til alle medlemmer om at tilmeldingsportalen åbner.
Spillemandslauget har taget konsekvensen af regeringens udspil, og udskudt
opstart til januar,
Der er i dette nummer indkaldelse til generalforsamling. Jeg vil som altid opfordre til, at man møder op og kommer med forslag/kommentarer til aktiviteter eller
andet.
Vi håber jo på, at verden normaliseres igen, og vi har da tanker om at arrangere
en sommerudflugt; ligeledes er et åbent hus planlagt; men igen, vi ved ikke, hvad
der sker. Alle regeringens tiltag bliver fulgt og planer revurderes løbende.
Der bliver desværre ingen juleafslutning i år. Det anbefales fra DIF’s side, at sociale aktiviteter aflyses frem til 2. januar 2021. Så Juliane og Julius får lov til at
sove lidt ekstra; men så er de klar til julen 2021. Jeg har lovet at passe rensdyrene her i december.
Men Corona eller ej, så bliver det jul ,og det bliver jo nok en stille en af slagsen.
Da dette er det sidste Venstrebenet i år, vil jeg benytte mig af lejligheden til at
ønske alle.
God jul og godt nytår

Hans
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Kassereren meddeler

Så var der SpirogSøm, Hunbisseren. Det var ham, der ikke talte.
Men kom man med farvekridt, tegnede han de mest fantastiske billeder på bræddevæggen.

Kontingenter i 2020/21

Mad lavede de også. Det foregik ved at gå op på slagteriet og bede
om nogle ben og kød. Ovre hos bryggeren fik de 5 liter hvidtøl, og
min far bidrog med 2 flasker denatureret sprit, og så skaffede man
lidt grøntsager i haverne rundt omkring.
Suppen sat over på en grill som kunne få enhver weberfantast til at
græmme sig: En meter nede buldrede det med 1100 grader, og når
man tog låget af, stod flammerne meterhøjt op.
Hvidtøllen blev varmet og blandet op med spritten, og så var man klar
til festen. Faktisk kender vi jo godt blandingen, lidt modificeret, den
serveres til Sakkuk - dog uden det bitre stof.
Så nu mange år efter har jeg ikke tænkt så meget på den del af min
barndom; men nu er jeg jo endt som (af)-spritter i Ramsø - tankevækkende - måske har jeg et problem.
Klaus

Det er jo en mærkelig tid vi lever i. Sæson
2019/20 blev jo brat afbrudt i marts måned,
og den nuværende sæson er ikke rigtig kommet i gang. Derfor har
bestyrelsen besluttet, at kontingentet for denne sæson bliver halveret
i forhold til det normale kontingent.
Forudsat at vi kan danse/spille igen i det nye år, er kontingenterne i
Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug er for den indeværende sæson:
Dansere – voksne

425 kr.

Passive medlemmer
Passive medlemmer inkl. DF
Spillemænd
Spillemænd, passive
Kombination:
Danser/spillemand

125
200
275
125

kr.
kr.
kr.
kr.

565 kr.

Halveringen af kontingentet er på betingelse af, at vi kommer i gang
med at danse ”normalt” igen i det nye år. Det vil sige, at reglerne for
at være sammen bliver mindre restriktive i det nye år end nu. I praksis betyder det, at vi igen kan danse 3 kvadriller og en instruktør og
spillemand i Sognegården

Det muntre hjørne - på ferie
Hørt på badehotellets restaurant:
-Rører De rundt i kaffen med højre eller
venstre hånd?
-Højre!

Værten:
-Nå, skal vi lade gæsterne more sig, eller
vil De holde tale nu?

Hvis vi IKKE kan danse nedsættes kontingentet til kr. 180,Hvilket svarer til det indbetalte kontingent til DF pr. danser.
Alle aktive dansere bliver indmeldt i Landsforeningen Danske Folkedansere. Kontingentet er indeholdt i ovenstående beløb.
Selvom vi i sagens natur ikke ved hvor mange medlemmer der ønsker at fortsætte i vores forening, har bestyrelsen besluttet, at indbetale kontingent til DF for det samme antal dansere som sidste år.
Hvis et medlem har indbetalt til DF via medlemskab i en anden forening, nedsættes kontingentet med kontingentet til DF.

Hørt i lufthavnens højttaler:
-Der er fundet et bundt 20—dollarsedler med elastik om.
De kan hentes i Informationen.
Stil venligst op i to rækker.

Efterlysning af ejeren af AP 65 067 med campingvogn.
De har parkeret lige over et kloakdæksel. Manden, der
arbejder dernede, vil gerne hjem nu!

Passive medlemmer kan vælge om der ønskes medlemskab af DF eller ikke.
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Mit liv som spritter

Passivt medlemskab udløser:

Når man læser interviews med mange forfattere, hører man ofte, at
de har store problemer, og det er altid noget, der har med deres
”ulykkelige” barndom at gøre. Så nu sidder jeg her og tænker på, at
min nye rolle som ´Spritter´ måske har noget med min barndom at
gøre.
Mine forældre havde
en købmandsforretning.
Overfor lå det lokale
bryggeri og ved siden af
det lokale teglværk med
en stor ringovn. Vuggestue var et ukendt ord,
så jeg tilbragte min tid i
butikken ovre hos bryggerens søn og også meget tid ovre på teglværket. Det var det mest
interessante, for oppe
på ringovnen, der hvor
man styrer brændingen,
boede
bisserne
eller
spritterne, som de også
blev kaldt; i dag kalder
man dem vel hjemløse.
For et fem-seks-årigt
barn var de meget mere
interessante og ikke farlige.

Adgang til fælles arrangementer
Medlemsbladet Venstrebenet
Når vi ved lidt mere om situationen, vender jeg tilbage med nærmere
oplysning om beløb størrelse og betaling.
Vi håber, at alle kommer godt igennem disse tider, og glæder os til at
være sammen igen, når tiderne bliver lidt lettere.
Med venlig hilsen
Gustav
Kasserer

Købmand Klim, Brønderslev 1956
Med firmabil Ford T
Esso leverer benzin
Teglværket anes i baggrunden

Der var KineserKaj. Han var høj og
kunne synge. En dag stod han ude på
rampen, hvor man kørte kul op og sang. Han var lidt vakkelvorn i
bentøjet (sprit??), og på et tidspunkt lænede han sig for meget mod
gelænderet. Det brast, og han røg ned i kulbunken; men han rejste
sig bare op og sang videre. Imponerende!

PeterRøvsak, der var lidt forsagt, kom tit over til min mor og fik en
madpakke. En dag lugtede han lidt mere end normalt, og min mor
hev ham resolut i bad. Efter en time kom han ud helt forandret i nyt
tøj og fik en madpakke. Jeg var vildt imponeret af min mor. Derefter
kom han så til at hedde ja PeterRøvsak. Men senere, når min far var
ude og køre, så var Peter der og passede på, at der skulle ikke ske
min mor noget.
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Ensemblet til fremme af fællessang - på alvorlig opgave i Greve
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Dans i en Coronatid

Billeder fra Coronadans

Som der før er sagt og skrevet, så har meget været anderledes
denne tid, og således også dansen.
Vi har desværre måttet undvære vores kære danseinstruktør Helle, som på grund af sit daglige arbejde i stærkt indpakket tilstand
på en tandklinik på Vestegnen, ikke deltager så meget i resten af
det sociale samfund af frygt for at sprede smitte.
Vi kan heller ikke bare møde op en tirsdag aften for at få vores
ugentlige motion i krop og lattermuskler, men skal forhåndstilmelde og så møde op i afsprittet og udluftet tilstand.
”Dans med afstand” lyder umiddelbart ikke nemt, men med nogle
ændringer har det alligevel kunnet lade sig gøre. Man skal selvfølgelig være indstillet på at have fysisk kontakt med sin egen dansepartner, hvad enten man kommer fra samme husstand eller fra 2
forskellige.
Derfor har der været mange pardanse på programmet, og her er
restriktionen på de 2 meters afstand mellem parrene helt afgørende at overholde, hvis ikke den skrappe vikar skal frembringe sin 2
meters afstandsmåler (tommestok) og rette til – det har hidtil ikke
været nødvendigt.
Rækkedanse som lang menuet, Randers menuet, skotsk fra Randers har vi også brugt flittigt, og ligesom i de ”coronaudvalgte”
kvadrilledanse programmet har budt på, er fysisk kontakt med andre end egen danser helt forbudt. Det betyder at i kreds, ture og
kæder, danses der med luft som afstand. Det har givet nogle anderledes og sjove alternativer/improviseringer på hvad man gør
med sine arme og hænder hvilket vist fremgår af billederne.

Alt kan lade sig gøre også i en coronatid

Den flok af små 25 dansere, spillemand og instruktør der har vovet sig til ”Snoldegården” til de 3 dansegange der p.t. har været
afholdt, har været ivrige for at komme i gang igen samt været supergode til at overholde alle de restriktioner der kræves, stemningen har på trods af situationen, været glad og godt hjulpet til af
den fantastiske musik der som vanligt kommer ud af Bjarnes harmonika.
Men jeg tror, jeg taler på fleres vegne, når jeg udtrykker min
længsel efter den gode gamle og mindre restriktive og mere velkendte måde at afholde en danseaften på.
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Danselærevikaren i en Coronatid
Anette
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betalingen via mobilepay med angivelse af navn og antal i
kommentarfeltet.
I har vel fulgt med i e-mailkorrespondancen, så I ved,
hvordan det fungerer - ellers ring til Gustav 2251 1648
Så skynd jer at bestille julekalendre og rigtig mange
Send beløb til mobilepay 21982 eller send en mail, så løser vi det.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Læs om motivet på nedenstående link:
https://folkedans.dk/julekalender-2020/
10

”Og efterårets blomstervæld betaler af på
sommergæld med bronzefarvers flammer.
Og rønnebærrets lyssignal bli´r tændt
mod himlens blå krystal, så rødt som intet andet.”
Sådan skriver Jens Rosendal om efteråret, og i år er det da
et underligt lunt et, et efterår som indbyder til lange ture i
naturen, der lige nu har fantastiske farver. Når vi nu ikke
kan gå til folkedans.
Det er en mærkelig og udfordrende tid vi lever i. En tid som
jeg i min vildeste fantasi ikke havde forstillet mig.
Grunden til, at denne udgave af Venstre Benet er elektronisk, er, at det for øjeblikket ikke er muligt at mødes til danse/spilleaftener. Papirudgaven vender tilbage når verden
bliver normal igen. Men jeg vil stadig opfordre til at sende
artikler ind, ”uden stof til bladet intet blad”!
Vi måtte jo i marts lukke al dans og musik ned, lokalerne blev simpelthen lukket
for os af Roskilde kommune, og vi fik besked på at passe på hinanden. Vi måtte
indstille os på en stille periode. Gradvis i løbet af sommeren blev der lukket mere
og mere op, og vi har vel affundet os med de nye mantraer ”hold afstand”/
mundbind osv.
Vi prøvede så at lukke stille og roligt op i september for dansen. De tre danseaftener, vi har haft, har fungeret fint, ligeledes er tilmeldingsportalen velfungerende.
Men så slog Corona til igen, og nu venter vi spændt på, hvad udmeldingen fra regeringen er om, hvor mange vi må samles. Vi er jo mange medlemmer og med
ikke meget plads. Dette giver mange udfordringer.
Udspillet fra vores regering er lidt for åbent for fortolkninger. Nogle foreninger
har valgt at starte op allerede nu; men vi i bestyrelsen vælger den sikre løsning:
at rette os efter regeringens anbefaling; så første mulige danseaften kunne blive
den 24. november. Vigtigst af alt, er jo, at vi passer på hinanden.
Når opstart er mulig, vil der blive udsendt en mail til alle medlemmer om at tilmeldingsportalen åbner.
Spillemandslauget har taget konsekvensen af regeringens udspil, og udskudt
opstart til januar,
Der er i dette nummer indkaldelse til generalforsamling. Jeg vil som altid opfordre til, at man møder op og kommer med forslag/kommentarer til aktiviteter eller
andet.
Vi håber jo på, at verden normaliseres igen, og vi har da tanker om at arrangere
en sommerudflugt; ligeledes er et åbent hus planlagt; men igen, vi ved ikke, hvad
der sker. Alle regeringens tiltag bliver fulgt og planer revurderes løbende.
Der bliver desværre ingen juleafslutning i år. Det anbefales fra DIF’s side, at sociale aktiviteter aflyses frem til 2. januar 2021. Så Juliane og Julius får lov til at
sove lidt ekstra; men så er de klar til julen 2021. Jeg har lovet at passe rensdyrene her i december.
Men Corona eller ej, så bliver det jul ,og det bliver jo nok en stille en af slagsen.
Da dette er det sidste Venstrebenet i år, vil jeg benytte mig af lejligheden til at
ønske alle.
God jul og godt nytår

Hans
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Redaktion:

INDKALDELSE

Gunnar Toftlund Jensen
venstrebenet@spillemandslaug.dk

Tlf.: 5929 1177.

Så er det tid til den årlige generalforsamling, som afholdes i

Bestyrelsen:
Formand:
Hans Peter Hansen
formand@spillemandslaug.dk
Riisagervej 23, 4600 Køge
Tlf.: 5666 3043

Da septembernummeret af VenstreBenet
ikke udkom, nævnes mærkedage her fra
september 2020 - marts 2021

Næstformand:
Anette Larsen

3. nov.
Varny Hansen
80
26. sep.
Karsten Spang-Thomsen 75
10. nov. Preben Packroff
75
23. dec.
Ernst Løndahl Pedersen 75
22. jan–21 Erik Nielsen
75
12. sep.
Hans Erik Larsen
70
13. okt.
Troels Knudsen
70
15. okt.
Hanne Troen
70
6. nov. Bente Brams
70
27. mar-21 Poul Erik Stoltenberg 70
4. nov. Jørgen Hanskov
65
5. nov. Anders Piil
65
25. nov. Marianne Piil
65
3. jan-21 Michael Nielsen
65
28. dec.
Helle Larsen
60
23. feb-21 Bente Drejer
60
21. mar-21 Sofie Brodthagen
18

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

år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år

Dagsorden er ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent, stemmetællere og sekretær
Beretning om foreningens virksomhed
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisorer og suppleanter
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før
mødet.
Indkomne forslag fremlægges for medlemmerne 1
uge før generalforsamlingen.
Vel mødt til en god snak om vores forening.

danseleder@spillemandslaug.dk

VenstreBenet udgives af

Web master:
Klaus Klim

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug.

webmaster@spillemandslaug.dk

Snoldelev Sognegård
Tirsdag den 2. februar 2021, kl. 19.30

Der serveres øl og vand, men tag selv kaffekurven
med.

www.folkedanserforening.dk
www.spillemandslaug.dk
Forsidebillede: Collage. Gunnar
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Bestyrelsen
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Arrangementer
Hver tirsdag
Voksendans i Snoldelev Sognegård kl. 19.30-22.00
Hver onsdag (undtagen 1. onsdag i måneden)
Spillemandslauget
øver i Snoldelev sognegård kl. 19.15-22.00

På grund af covid19 situationen er
der ikke dans og spil i øjeblikket.

Nr. 2

November 2020

32. Årgang

Følg med på hjemmesiden:
http://spillemandslaug.dk/
I år må vi tænke os til en herlig juleafslutning

Deadline for næste nummer: 15. februar
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk
eller sendes/afleveres til Redaktionsudvalget.

Venstrebenets næste nummer forventes på gaden
Tirsdag d. 2. marts
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