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Simrishamn

Ensemblen från Ramslif framförde det uppskattade folklustspelet Nya tider i dagrummet på Rosenborg. Bild:
Michel Widénius

Folklustspel från Ramslif
Publicerad 10 februari 2009 9.48 Uppdaterad 13 juli 2010 1.38
Gärsnäs.

Kaffe, fattiga riddare och ett folklustspel från teatergruppen Ramslif i Ramsåsa. Detta serverades på
måndagen på servicehuset Rosenborg i Gärsnäs.
- Vi har tre deltagare som ligger i influensa, så min dotter får spela min fru i dag, förklarar Nils-Henrik
Salomonsson, drivande kraft i teatergruppen Ramslif.
Gruppen turnerar mycket under vinterhalvåret, men har sin fasta scen i Ramsåsa under juni månad samt
november och december. Isabella Salomonsson värmer upp publiken med bland annat en låt av Dolly Parton,
innan folklustspelet Nya tider framförs.
Året är 1894, då gödselspridare och självbindare gör sitt intåg i lantbruket.
Ensemblens medlemmar är iförda tidstrogna kläder när de på Österlendialekt framför lustspelet inför boende,
personal och gäster.
Det finns 30 lägenheter på Rosenborg. Utifrån kommer också en hel del gäster, både till måltiderna och
underhållningen. - Vi försöker ha aktiviteter så ofta som möjligt, säger Barbro Hammarstedt.
Hon är en av tre anställda på Rosenborg som använder en del av kommunens Guldpeng för att förgylla
vardagen för de äldre.
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Trion försöker ordna någon aktivitet varje månad, då någon tar fram dragspelet, trollar eller sjunger.
Två gånger i månaden är det bingo och gudstjänst samt frågesport och tipsrunda. - Till våren ska vi göra en
busstur på Österlen, och äta på någon restaurang, berättar Barbro Hammarstedt, som vet att de äldre
uppskattar detta.
Under hösten reser man ett tält och ordnar musik och mat.
Dessutom kan dagverksamheten erbjuda snickeriverkstad och vävrum.
- Jag trivs bra här, säger Annie Anderberg, som bott på Rosenborg i två år.
Dagligen får hon besök av sin man, Nils Anderberg, som fyller 90 år till våren.
- Jag har alltid idrottat, säger Nils som förklaring till att han är så pigg. Han har jobbat 45 år på
möbelföretaget Gärsnäs. Vid samma bord sitter Jean Rasmusson, som jobbat 40 år på Gärsnäs. Det är två
veteraner.
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