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Meddelelser Til Medlemmerne juni 2017
Laugets sommerafslutning den 8. juni og sommerferien står for døren og herefter er der
pause i laugs- og sammenspilaftner til slutningen af august.
Udover muligheden for at spille til dans på Torvet i Grenaa, sker der en del i sommerlandet. Kig f.eks. på disse link og se hvad der rør sig.
www.folkemusik.dk/festivalguide - www.djurslive.dk - http://www.fannikerdagen.dk/
http://www.rebildporten.dk/rebild-folkemusiktraef-2017-gdk989580

♫
Laugets generalforsamling
Laugets generalforsamling, som skal afholdes i september, er i år fastsat til den 7. kl. 18.30
på Kattegatskolen, Østre Skole, Lokale A24. For de der har tid og lyst mødes vi kl. 17.30
og spiser en bid brød. Til den tid vil der af hensyn til mad og kaffe være en tilmelding.
Herefter afvikler vi generalforsamlingen kl 18.30 og senere bliver der lejlighed til hyggeligt sammenspil – så husk at medbringe dit instrument.
I midten af august vil du modtage indkaldelse med dagsorden og det reviderede regnskab
på mail. Hvis du har skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen, skal de være
bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
Det er vigtigt at rigtig mange møder op, så vi kan få en god dialog. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen ved den 7. september. Karen L.

Bestyrelsen
Formand

Karen Lindballe. Hornsleths Allé 17 B, 8500 Grenaa

8632 5602

Kasserer

Niels Holm Larsen, Ålsrodevej 105, 8500 Grenaa

8633 1132

Sekretær

Ester Larris. Moesbakken 25, 8410 Rønde

2921 4289

Medlem

Else Margrethe Molbech. Kystvejen 183, Egsmark. 8400 Ebeltoft

8638 1785

Medlem

Maja Ramsgaard, Ludvig Holbergs Vej 14, 8500 Grenaa

8632 3177

Suppleant Lene Jensen, Åbrinken 3, 8500 Grenaa
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8632 0028

Laugets Hjemmeside
Lauget har fået en ny hjemmeside. Niels (Laugets kasserer) har lagt et stort arbejde i at
forny den og gøre den nemmere tilgængelig. Nu fremstår den med et frisk og indbydende
layout. Den er stadig under udarbejdelse, men der er allerede nu meget at kigge på.
www.spillemandslaugetdjurslandmols.dk.
Laugsnyt” som sendes til Laugets medlemmer pr. E-mail hver måned undtagen i juli, er nu
også lagt på Laugets hjemmeside.
Hermed også en opfordring til alle medlemmer, om at bruge både Laugsbladet og
Laugsnyt noget mere. Forstået på den måde, at vi i bestyrelsen gerne vil have flere til at
bidrage med meninger, forslag, beskrivelser, oplevelser eller hvad der kunne være godt at
læse. Altså – spids blyanten og send dit indlæg til NHL eller KL
Laugsaftner
Lisbeth Hjort og Ove Andersen til efterårets laugsaftner.
Lisbeth fortsætter det gode spil med P. Madsen i august og september og derefter vil Ove
Andersen tage over som forspiller og instruktør året ud.
Det er en stor glæde at kunne tilbyde så god instruktion på Laugsaftnerne, så forventningen er, at rigtig mange vil komme og nyde godt af det. KL
Sammenspilaftner
Sammenspilaftnerne i foråret er forløbet rigtig godt for det viser sig, at der et behov for at
spille i et roligt tempo. En del danse, som ofte bliver brugt til legestuer og baller, kan være
svære at spille i hurtigt tempo, så det at spille dem langsomt igennem flere gange, er givende for alle.
Ca. 85 melodier er blevet arbejdet igennem i denne sæson, og da der er 708 numre i ”358”
er der nok at tage fat på. Efter en lille snak på holdet blev vi dog enige om at tage fat på
Laugsmappen til efteråret. Her er der stadig rigtig mange melodier vi ikke bruger så ofte,
så det gælder om at få et større kendskab til dem.
Til efteråret er der kun 2 sammenspilsaftner, nemlig i oktober og november. Samtidig skal
vi øve på Lancieren, så vi tager en tur ad gangen og arbejder den op i tempo.
Husk at aftenen er for alle, også dem der kan spille hurtigt, men fordi vi spiller melodierne
mange gange bliver der mulighed for at eksperimentere med 2. stemmer, efterslag eller
evt. andet som du arbejder med for tiden.

På disse aftner er der ingen forspiller, men Karen L. er ”tov- og taktholder”. KL.
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Spillemandskurset lørdag den 8. april 2017
Lørdag den 8. april i år, havde vi besøg af Michael
Sommer fra Århus der stod for et spændende kursus
med traditionel musik fra Thy.
Det blev et vellykket kursus med traditionel Thymusik hvor vi fik fortalt om de gamle spillemænd og
hørt optagelser med dem. De 18 spillemænd der deltog i kurset kom fra både nord-, midt- og Sydjylland
+ Samsø. De fik spillet og lyttet og havde en dejlig
dag med den sædvanlige gode service fra Grenaa Idrætscenter. KL.

Spillemandskursus lørdag den 18. november 2017
Traditionen tro holder Lauget et spillemandkursus igen til efteråret.
Det bliver lørdag den 18. november, og instruktøren denne gang er
Bo Skjærbæk. Bo har tidligere været i Grenaa i marts 2014, og vi
kender Bo som en behagelig og dygtig instruktør. Han spiller på flere instrumenter bl.a. cello.
Kurset afholdes igen i Grenaa Idrætscenter. Sikkert i et klasselokale
i 10KCD, som ligger i forlængelse af cafeteriet. Cafeteriaet serverer
veltillavet formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe og de indretter gerne en spisekrog til os. Kurset bliver lavet i samarbejde med
DGI Østjylland, og der kommer mere information ud senere i form
af en indbydelse. KL

♫
Siden 2001, altså i 25 år, har Lauget spillet til julemarked på Gl. Estrup Landbrugsmuseum. Nu har Gl. Estrup Herregårdsmuseum også fået øje på Lauget, og det bevirkede, at
vi blev bedt om at medvirke i 2 arrangementer her i maj måned.
Spil på Gl. Estrup den 1. maj 2017
Lauget blev spurgt, om vi ville spille til et arrangement ved Skovarbejderhuset, som ligger
i skoven ca. 500 m vest for herregården på landevejen mod Randers.
Første maj skulle markeres med taler af Norddjurs lokale MF Leif Lahn og Museumsdirektør Britta Andersen. De benyttede begge dagen til at omtale forholdene for landbrugets
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arbejdere i tidligere tider. Dette skal ses i sammenhæng med, at Museet er ved at lave beskrivelser af de ansattes livsvilkår og forhold. Indtil nu har man mest beskæftiget sig med
at beskrive herskabets liv.
Aksel og jeg var blevet bedt om at levere lidt spillemandsmusik i dagens løb, og vi indledte meget
passende med at afspille ”Når jeg ser et rødt flag
smælde” - Ingen af de tilstedeværende kunne dog
synge med. Endvidere skulle Leif Lahn konkurrere
med et par af de 8. klasses elever, som netop denne
dag var på heldagsbesøg på Gl. Estrup, som led i
deres undervisning.
Øvelserne bestod i at save en kævle over med en tomandsbetjent skovsav og flækning af
brænde med økse. Leif Lahn gav sin makker en grundig instruktion i, hvorledes man håndterer en sådan sav og viste, at han stadig kan bruge hænderne, så de to vandt i fin stil, medens klassekammeraterne hujede og heppede.
Herefter drog folketingsmanden videre ud til de
øvrige 1. maj taler, han skulle holde, medens skoleeleverne blev beværtet med brød, kage og stegte
pølser fra skovhusets brændekomfur. Efter dette
drog de videre hen til herregården for at fortsætte
deres ekskursion.
Vi spillede i det dejligste solskin i et par timer for de besøgende, som kom i formiddagens
løb. Nogen kom med madkurv og nød en af årets første forårsdage ved de opstillede borde
og bænke omgiver af nyudsprugne træer og en anemonedækket skovbund, ligesom de gik
på opdagelse i det lille skovarbejderhus. Det havde skoleeleverne også gjort tidligere. Da
nogen af dem efterlyste et toilet, blev de henvist til husets das. Især pigerne kikkede noget
forskræmt ind af tremmedøren.
Aksel og jeg blev godt underholdt ved at kikke på, medens vi også selv leverede noget af
underholdningen. Efter at også vi var blevet beværtet med brød, pølser, øl, kage og kaffe,
spillede vi endnu en tid og drog så hjem efter en fin dag i skoven. Niels H:L:

♫
ISOPBEVARINGSHUSET OG OTTILIES KOGEBOG

Den 14. Maj var vi et lille orkester fra Lauget, Karen L., Karen H., Ivan, Niels og Knud
H., der spillede på Herregårdsmuseet, Gl. Estrup. På denne "Mors dag" lancerede museet
Ottilies kogebog og åbning af isopbevaringshuset.
Isopbevaringshuset er et fint lille bindingsværkhus med stråtag, som nu står opført i parken, fyldt med flere tons is og halmisolering lige som for 100 år siden. Her kunne man så
hente is til herregårdskøkkenets isskab og hænge kød til køling.
5

Ottilie var husjomfru på Gl. Estrup i begyndelsen af
1900-tallet. Som chef i herregårdskøkkenet sørgede
hun for mad til grevens familie og gæster og til det
store hushold. Opskrifterne skrev hun i sin kogebog,
og den har museet nu fået udgivet med fortællinger,
billeder og opskrifter.
Vi spillemænd blev placeret lige ved ishuset under en
baldakin med fødderne på den bare, let våde grusjord.
Når man løftede den stampende taktfod, stod der vand i fordybningen. Der kom et par regndråber, og det var lidt koldt i begyndelsen, men efterhånden blev det fint vejr med solskin.
De indbudte gæster mødte frem kl. 13. Der blev
holdt taler om ishuset og Ottilie, og sunget et par
sange, som vi spillede til. Så var der vin i glas og
hjemmelavet Ottilie-is til gæsterne, mens vi leverede baggrundsmusik. Først 4 melodier fra P.
Madsen, som jo var samtidig med Ottilie. Det
kunne der også være blevet en fortælling ud af,
men ikke den dag.
Resten af dagen frem til kl. ca. 16 spillede vi for
museets gæster i Borggården, hvor der i dagens
anledning var stillet borde op med Ottilies kager til kaffen. /Knud H.

ShopiCitys Majstang på Torvet
I samarbejde med ShopiCity Grenaa, rejste Folkedanserforeningen
FC en majstang midt på Torvet foran Turistkontoret lørdag den 6.
maj. Danserne havde hentet ny udsprunget birkeløv i skoven og stangen blev løftet ved hjælp af en kran.
Herefter var der mulighed for at få en sig en svingom i en times tid til
musik fra Laugets 4 spillemænd Ivan, Peder og Gunnar med Aksel
som forspiller. Solen skinnede, så det var en god oplevelse, ganske
uhøjtideligt og afslappet. KL

♫
Karen Have bringer her det ottende interview med et laugs medlem, der har været med til at holde gang i hjulene gennem årene.
På besøg hos Ester Larris
I et lille dejligt hus på Moesbakken i Rønde bor Ester. Forhaven består af fire højbede med
snorlige rækker af årets kommende grøntsager og krydderurter.
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Godt "bænket" i stuen fortæller Ester, at hun er født lidt uden for Roskilde. Hun flyttede senere til København og Stevns. Hun var blevet
pædagog og mødte Bo. Det var i 70´erne, hvor meget nyt tog form.
Djursland kom ind i billedet. De flyttede i bofællesskab og i 1973 i
kollektiv i Feldballe. Nu havde de også to drenge, Mikkel og Jeppe.
Efter at leve i et mindre bofællesskab, fik de lyst til at bo for sig selv.
De købte en lille gård, som de omdannede til et dejligt sted efter deres egne ønsker. Blandt andet fik Ester en stor frodig have med alt,
hvad der skulle være: køkkenhave, stauder, frugttræer og lyst til havevandring. Da Bo døde, flyttede Ester til Rønde til Moesbakken.
De fleste i Bo´s familie og snart også deres to drenge spillede et instrument - ofte spillede
de sammen. Ester fik lyst til selv at spille med. Valget af instrument faldt først på blokfløjte og senere tværfløjte. Esters lyttede selv helst til jazz. Nu skulle hun spille klassisk musik
………. og efter noder! Ester var 40 år og syntes ikke, at det var helt let. Hos fløjtelæreren
Hans Wanner traf hun Lis Lykke. Lis var blevet medlem af vores spillemandslaug og fik
efter grundig overtalelse Ester med i lauget i 1993.
I 2006 kom Ester med i laugets bestyrelse. Den fik et medlem, hvis valgsprog er "det gør
jeg", når opgaver skulle fordeles. Hun blev og er stadig bestyrelsens referent af møder og
generalforsamlinger. Og talrige er de kager, vi alle har nydt godt af i årenes løb.
Ester har deltaget i adskillelige kurser og andre laugsarrangementer: i Thyregod hos Manny, på Brenderup Højskole, i Stoholm osv. En dag kom Karen Lindballe og manglede en
dansepartner til en tur til USA. Ester var i tvivl, om hun måske kunne klare det, men sagde
"det gør jeg" - og fik endog lært at danse sønderhoning.
Ester er stilfærdig af væsen, men elsker udfordringer. Efter at være flyttet til Rønde meldte
hun sig til kajakroning i Nappedam. At vælte med kajakken er en frygt hos de fleste nybegyndere. De måtte en tur i et svømmebassin med kajakkerne for at lære det. Så gik det hurtigt fremad og førte til kanoture i Sverige.
Sammen med Bo har Ester foretaget mange rejser. På et tidspunkt rejste de efter, hvor der
var solformørkelser. Den flotteste så de i Tyrkiet. De foretog en rejse til Armenien, Georgien og Iran. En rejse sammen med begge drenge gik gennem Nordafrika, ned gennem Sahara til Mali i bus med venner. Så fortsatte de selv på knallert. Det ville ikke have været
muligt i dag af politiske årsager.
Ester er optaget af forurenings- og klimaforhold og var derfor på en meget spændende rejse til Bhutan, som netop gør meget for at undgå forurening. En filmdokumentarist, som
var bhutansk gift, ledede rejsen og førte den lille gruppe rejsende til steder, som ellers ikke
er rejsende forundt. Blandt andet traf Ester en bhutansk minister, som fortalte om de meget
specielle forhold i landet.
……….

Et kig ud af stuen viser baghaven i forårssol. Her står rododendron i blomst, og de første
stauder lyser op. Esters havelyst fornægter sig ikke.
Karen Have

Karen Lindballe/maj 2017
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Kalenderen.
August
Lørdag den 12.

Den store høstfest i Norddjurs

Torsdag den 24.

Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Lisbeth Hjorth

Lørdag den 26.

Spil ved Djurslands Hobby Messe i Stenvad Mosebrugscenter

Lørdag den 27.

Spil ved Djurslands Hobby Messe i Stenvad Mosebrugscenter

September
Torsdag den 7.

Generalforsamling på Østre Skole kl. 18.30 og derefter fælles spil.

Torsdag den 21.

Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Lisbeth Hjorth

Oktober
Torsdag den 5.

Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen

Fredag den 13.

Kulturnat Djursland. Spil og dans i Baunhøj Mølle mm.

Søndag den 22.

DGI Østjylland afholder spille- og dansekursus, Lindegården, Mørke

Torsdag den. 26.

Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo

November
Torsdag den 9.

Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen

Lørdag den 18.

Laugets spillemandskursus med Bo Skjærbæk i Grenaa Idrætscenter

Torsdag den 23.

Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo

December
Lørdag den 2.

Spil til julemarked på Gl. Estrup

Søndag den 3.

Spil til julemarked på Gl. Estrup

Torsdag den 7.

Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen

Fredag den 29.

Laugets Julelegestue i Fannerup Forsamlingshus
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