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13. Marts 2018

Nyhedsbrev marts 2018
Tak for en god og hyggelig generalforsamling, og velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem
Vera, som allerede har været i ilden ved det konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 7.
marts. Vi er konstitueret med mig som formand, Susan er kasserer og Liselotte er sekretær.
Minna tager sig af dragter. Bjarne er fortsat vores repræsentant i styregruppen for Ellegården.
Mandag den 19. marts er vores sidste kaffeaften i denne sæson. I anledning af Lenas jubilæum
skal vi danse nogle af Lenas yndlingsdanse. Det kan kun blive godt. Husk at I er meget
velkomne til at tage gæster med. Det koster kun 25 kr. I tager selv kaffe/te m.m. med.
Mandag den 16. april er vores sidste danseaften, og festen begynder kl. 18. Der er behov for
hjælp til at sætte borde op og dække bord. Det starter vi med kl. 17. Vi bliver rigtig mange da
Lena fejrer sit 40 års jubilæum som musiker. Alle medbringer:
En ret til buffetbordet, service, bestik, glas, kopper efter eget behov. Lenas familie sørger for
kage. Der er salg af øl, vin og vand til rimelige priser.
Anni Kjeldgaard.

Lena - 40 år som spillekvinde!
Vores foreningsspillekvinde gennem mange år, Lena Ellegaard Rasmussen, kan I år - i så ung
en alder - fejre sit 40 års jubilæum som spillekvinde.
Lena startede med at spille violin på musikskolen efter Suzuki-metoden efter Shinichi Suzuki.
Hans filosofi er at eleven i sit eget tempo skal lære små færdigheder og udvikle sig ud fra sine
egne talenter. Lena dansede - som så mange andre børn på den tid - folkedans i den lokale
folkedanserforening. Det havde hun også talent for! Så dansen den gik, og musikken blev hørt,
husket og spillet på violinen.
Hendes forældre, Knud og Margit, var med til landsstævner gennem mange år, og Lena var
med. Der var spillemands koncerter, legestuer, nat dans og mange unge at være sammen med.
Mange herlige oplevelser og mange timer med dans og musik smedede hende sammen med
folkedansen og folkemusikken. I den lokale forening, til stævner og i forskellige sammenhænge
begyndte Lena at spille dans. I foreningsverdenen er der mange foreninger, som har haft glæde
af hende, og mange, mange trin er taget til hendes dejlige musik.
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Men hun kan også meget andet med musik. Hun laver musikquizz og ved utrolig meget om
musik og bands. En af hendes store glæder er at høre BAO - Benny Anderssons orkester - som
hun gerne vil rejse langt for at høre. I dag er hun involveret i Gjethuset og de mange koncerter,
der holdes deroppe. Så det er ikke kun folkemusik, som fylder hendes liv.
En stor glæde for Lena var det at arbejde sammen med Ily (danselederen) omkring de unge og
børnene i Helsinge. Hun elskede at være sammen med dem, hun nød de mange grin og havde
mange herlige stunder deroppe, selv om hun måtte køre fra Kvistgård til Helsinge til Hillerød
for at spille for dem. I dag har hun den glæde at spille for børn til jul. Det nyder hun meget.
Jeg har selv haft det store privilegium at have Lena som spillemand i rigtig mange år i Farum,
Brønshøj og Mølleåen, men også alle mulige mærkelige steder, hvor folk har ønsket at danse.
Man kan være sikker på at hun holder aftalerne (ikke helt almindeligt for en spillemand) og
altid møder op med godt humør og bakker én op. Det er noget af det, der gør det sjovt at tage til
dans for mig.
Lena nyder også at spille sammen med andre. Hun har spillet sammen med Hella i flere år, og
Anette Klint nød hun virkelig meget at spille og være sammen med. Herlige år, som kun
sluttede, fordi Anette flyttede til Horsens. Jeg har været mange steder og kan derfor fortælle jer,
at I er meget heldige med at have Mads og Lena til at spille. Musisk og dansespilsmæssigt
fungerer tingene på et meget højt plan.
Man kunne nævne mange sjove minder. Jeg tror, at en af de ting, som Lena husker bedst, er at
hun spillede med i en gruppe, der spillede svenske Niels op til Landsstævnet i Birkerød. Der
spillede hun for dronningen. Det er ikke mange, der får lov til det! En anden god tradition har
været at lave sommerdans i fælledparken. Der har hun flere gange siddet i en lastvogn og
spillet. Man kommer ud for meget som spillemand! Alligevel tror jeg, at det er de faste aftener,
som både for hende og mig (og Mads) er noget af det, som gør livet værd at leve.
Tillykke Lena!
Christian Obel
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