
REGION SJÆLLAND                                     

 

Spillemandskredsen - Region Sjælland 

Formand Michael S. Petersen (Ramsø) 
Havnen 17A st. 4600 Køge,– mobil +45 27 11 59 57  -  e-mail: fidlerramso@hotmail.com 

Hjemmesideadresse: www.spillemandskredsen.dk og klik ind på ” Region Sjælland”  

 
 

 

 

Alle medlemmer af spillemandskredsen inviteres hermed til 
medlemsmøde 2019. 
 

Kære spillemænd 

Det er igen længe siden, at I har hørt fra bestyrelsen. Personlig har jeg ikke haft ret meget tid til 

selvforeningsarbejdet, men det er alligevel lykkedes at få en del arrangementer for spillemænd 

gennemført i regionen.  

Og især vores spil sammen i Nyvang har været meget givende. Desværre ønsker Nyvang ikke 

længere at være vært for ”Folkedansens og Folkemusikkens dag” i regionen. Vi er derfor – 

sammen med danserne – i gang med at finde den rette erstatning, så vi stadig har mulighed for at 

mødes til stor-spil sammen. 

Der er også en del som man møder på diverse kurser under Spillemandskredsen, og det er håber, at 

en god del af jer vil deltage i landsstævnet i Varde næste sommer - den 15. juli til 19. juli 2019. 

Mere om det på mødet, hvor vi også skal spille til træning af dansene. 

  

Dagens program er følgende: 

 

13.00 FRIVILLIGT! Danserne har foredrag om at danse, nåpr man bliver ældre – alle er 

velkommen. 

 

14.30 Medlemsmøde inkl. Kaffepause – medbring selv kaffe og kage 

          Se vedlagte dagsorden 

 

16.00 Orientering om Landsstævnet i Varde 2019 

 

16.30 Træning af stævnedanse – dansere og spillemænd  

          Carsten Daugaard leder dansen og Michael S. petersen spiller for. 

          Programmet udsendes snarest, når det foreligger – og sættes på regionens hjemmeside:  

          http://folkedanseren.dk/CMS/?cmsid=659&pageid=18690 

 

17.30 Pause – det er ca-tid. 

 

18.00 Fællesspisning af egen medbragt mad sammen med alle danserne 

 

Ca. 19.30 Legestue og Bal – musik de lokalespillefolk under ledelse af Bjarne Grue Knudsen,  

                 MEN -ved køb af indgang (50,- kr.) er det muligt at spille med i orkestret til legestuen. 

 

Vel mødt til en hygeglig eftermiddag/aften 

 

På bestyrelsens vegne  

Michael S. - Ramsø  
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Valgmøde i Region Sjælland  
Lørdag d. 12. januar 2015 kl. 14.30 – 18.00 

Raklev Sognegård Elledevej 59, 4400 Kalundborg 
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent / 2 Stemmetællere  

2. Valg af referent  

3. Styrelsens beretning for det/de forløbne år inkl. regnskab  

4. Indkomne forslag (skal være regionsbestyrelsen i hænde 8 dage før mødet – lørdag den 5.januar)  

5. Fremlæggelse af arbejdsplan for år 2019, inkl. budget  

6. Landsstævne i Varde 2019  

7. Valg til regionsbestyrelsen  
 

På valg er:  

• Michael S Petersen, formand (Ramsø), Havnen 17A-st. 4600 Køge 

• Erik Nielsen, kasserer, Nørrevej 5, 4621 Gadstrup 

• Leif Kastberg, sekretær, Fugleparken 7, 2690 Karlslunde 

• Fred Nielsen, Toreby  

• Judith Andersen, Hvalsø 

 

Forslag til lokale repræsentanter modtages med begærlighed! 

 

8. Eventuelt  
 
 
På bestyrelsens vegne  
Michael S Petersen 
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