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Meddelelser Til Medlemmerne – nr. 87, maj 2019
Torsdag den 6. juni er sidste Laugsaften i denne sæson, og vi har tradition for at gøre lidt
ekstra ud af aftenen med fælles spisning og sammenspil. Niels har igen tilbudt at lægge
hus/græsplæne til, så vi mødes kl. 17,30 på Ålsrodevej. Herefter er der pause i laugs- og
sammenspilaftner til slutningen af august, men det betyder jo ikke, at der ikke bliver spillet. Heldigvis foregår der meget i sommermånederne forskellige steder, så der er altid noget at gå efter, og ellers kan man jo bare tage sit instrument frem og begynde at spille noget af det, man ellers ikke når.
Kig f.eks. på disse link og find selv andre. www.folkemusik.dk/festivalguide
http://www.fannikerdagen.dk/
og Sønderhodag på Fanø den 3. søndag i juli

!

Ud over de tilbagevendende aktiviteter i Lauget kommer der løbende nyt om forskellige
initiativer der kan interesserer os. Det giver stof nok til at udsende ”Laugsnyt” pr. e-mail
hver måned, bortset fra juli. Laugsbladet, der udkommer 2 gange årligt, kan ikke dække
behovet hvis vi stadig skal være en aktiv forening med mulighed for udvikling.
Hermed også en opfordring til alle, om at benytte både Laugsbladet og Laugsnyt noget
mere, med meninger, forslag, beskrivelser eller hvad der kunne være godt at læse. Altså –
spids blyanten og send et indlæg.

Laugets generalforsamling afholdes i september, og i år den fastsat til torsdag den 12. kl.
18.30 på Kattegatskolen, Østre Skole. For de der har tid og lyst mødes vi kl. 17.30 for at
spise en bid brød. Til den tid vil der af hensyn til mad og kaffe være en tilmelding
Kl 18.30 starter generalforsamlingen og bagefter bliver der lejlighed til at spille sammen.
Husk derfor at medbringe instrument og gængse noder.
I slutningen 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 snak om hvordan det går i
Lauget og hvad vi kan gøre, for at der kan ske udvikling.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved torsdag den 12. 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

Lene Jensen, Åbrinken 3, 8500 Grenaa

8632 0028

Suppleant Anton Adamsen, Nørreport 4D, 8900 Randers
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5297 2780

Laugs- og sammenspilsaftner
Vi har stor glæde af laugsaftnerne med Ove Andersen, og heldigvis vil han gerne fortsætte
med at køre til Grenaa til efteråret. Det bliver den 26. september, den 24. oktober og den
21. november
Laugsaftnerne den 22. august og den 5. december står vi selv for forspillet. I august vil Else Margrethe Molbech og Knud Have stå for instruktionen og i december har Irma Daugaard Kristiansen lovet at stå for det.
Hvad vi skal spille de omtalte aftner vil blive omtalt i Laugsnyt når tiden nærmer sig.
Der bliver 3 sammenspilsaftner til efteråret. Den første er efter generalforsamlingen, torsdag den 12. september. De 2 andre er den 10. oktober og 7. den november.
Fremmødet til Laugsaftnerne har været rigtig godt og jeg håber at alle fortsat vil bakke op
om dem. Det er da sjovest at spille når vi er mange. Det samme gælder sammenspilsaftnerne. Her kan du være med til at komme med forslag til melodier vi skal spille, enten det
er enkelte melodier f.eks. løse noder eller melodier fra ”358”, eller et tema som f.eks.
schottish, mazurka eller andre typedanse. Karen L.
.

Til koncert med
Mette Kathrine Jensen og Carl Erik Lundgaard i Århus Folkemusikhus
Karen, Lene, Anton samt Rikke og jeg mødte
sammen med mange andre glade folk op til et par
muntre timer den 3. maj.
Mette Kathrine og Carl Erik snakkede, fortalte historier, sang og spillede for os, så det var en lyst i
et par timer. Efter kaffe og kage og endnu et par
historier sluttede aftenen med en lille times dans.
– Som de to dog kan spille og få danserne til at
flytte fødderne.
Det var en herlig aften også for sådan én som mig, som ikke danser, men bare kikker på.
Der foregår i øvrigt rigtigt meget i huset på Viborgvej 53.
Det er en overvejelse værd at melde sig ind i Folkemusikhuset, hvor der ud over dansearrangementer også er muligheder for musikundervisning og sammenspil.
Læs om det hele her: https://www.aafmh.dk/wp/
Niels
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Skal vi arrangerer en udflugt med Lauget?
Hvem har lyst til at pakke en madkurv og deltage i en fælles
udflugt til Folkemusiktræf ved Spillemandsmuseet i Rebild
den 29. juni?
Ud over en masse musik at lytte til, er der meget at kikke på
i og omkring museet i Rebild; bl.a. udstillingen om Niels
Viggo Madsen. Flere af hans ejendele blev samlet her efter
hans død.
Kontakt Karen eller Niels, hvis I har lyst til at deltage i det
arrangement, så vi kan forsøge evt. at lave noget samkørsel.
Folkedanserne i FC er også i færd med at arrangerer en udflugt til Rebild.
Læs om Spillemandmuseet her: http://rebildspillemaendene.dk/museum.htm
Kursuskalenderen
DGI Østjylland holder 2 kurser med “Noder på Tablet” på Lindegården i Mørke.
Lørdag den 24. august er det en gentagelse af kurset “Noder på Tablet I”.
www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/201911443015
Lørdag den 28. september arrangeres en opfølgning på dette kursus. Det kan du læse om og
tilmelde dig her: www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/201911443016
DGI Østjylland holder kursus for Spillemænd på Lindegården i Mørke søndag den
20. oktober 2019 kl. 09:30 til 16:30. Indhold: Mie Dalgårds og Ole Kjærs melodier. Instruktør: Jørgen Nickelsen. Iinfo: www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/201911443011
Spillemandslauget Djursland-Mols holder Spillemandskursus lørdag den 16. nov. 2019
kl. 09:30 til 16:00 i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenå.
Instruktør er Rasmus Nielsen. Odense https://www.dgi.dk/arrangementer/201911443013
Kurser i øvrigt
Trin og Toner er medlemsblad for Spillemandskredsen og Folkedans Danmark.
Da Spillemandslauget er medlem af Spillemandskredsen, kan vi sende bladet videre til Laugets medlemmer.
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Spillemandskredsen skriver selv om bladet:
”8 gange årligt udgiver Spillemandskredsen bladet "Trin & Toner" i samarbejde med Folkedans Danmark. Hvis du er medlem af Spillemandskredsen får du dette blad helt automatisk.
Trin & Toner er et blad for både Spillemænd og Dansere. Vi forsøger hele
tiden at udvikle bladet og gøre indholdet mere spændende for vore medlemmer. Og da bladet jo netop er til for vore medlemmer er også du meget velkommen til
at komme med indlæg til Trin & Toner. Det kan være debat oplæg såvel som fortællinger,
artikler, mv. som du gerne vil dele med resten af medlemmerne. ”
Ud over medlemsbladet har Spillemandskredsen meget at tilbyde medlemmerne, så derfor
kan det være en god idé for Laugets medlemmer at melde sig ind i Spillemandkredsen.
Bliv aktivt medlem af Spillemandskredsen - og få de mange medlemsfordele som f.eks.:
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫

En kulturbærende forening
Kurser i Spillemandsmusik
Mulighed for deltagelse i Landsstævner
Mulighed for at deltage Nordlek / Nordiske stævner
Eget forlag med kassevis af noder
Salg af dine egne CD`er – og andres! For solo, duo, kvartet, stort orkester
Tilskud til spillemandskredsens kurser og stævner
Sammenspil i alle landets regioner
Mulighed for at rekvirerer medlemsliste med spillefolk i landet som PDF-fil.
Aktivt og tæt samarbejde med alle folkemusik- og danseorganisationer i Danmark
(f.eks. Folkedans Danmark)
♫ Medlemsbladet ”TRIN & TONER” udkommer 8 gange om året, og udsendes elektronisk på mail.
Se Spillemandskredsens hjemmeside her: http://www.spillemandskredsen.dk/

♫
Karen Have har i tidens løb bragt 10 interviews med laugsmedlemmer. Her bringes det 11. og sidste, og det er denne gang Ester
Laris der har interviewet Karen.
Jeg besøgte Karen Have en eftermiddag, for at høre om hendes liv
med musikken.
Hun er født under krigen på en gård uden for Vejen. Det var en
lykkelig barndom med megen frihed.
Hendes far spillede violin sammen med hendes 9 år ældre storesøster på klaver. Deres spil
nød hun at lytte til, når hun skulle sove. Som seksårig begyndte hun at få klaverunder
visning. Da hun flyttede hjemmefra kunne hun desværre ikke have klaveret med, så
klaverspillet gik noget i stå.
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Efter præliminæreksamen tog hun til Ribe. Her mødte hun Knud Have. De gik ikke i
samme klasse, men blev studenter samme år og var da blevet rigtig gode venner. De sang i
to kor sammen, gymnasiekoret og et privat voksenkor. Knud tog til København for at læse
jura. Efter et år i huset i Irland ville Karen derfor også til København. Hun læste til lærer
med dansk og musik som linjefag. Her lærte hun bl.a. kordirektion.
For at få en lejlighed giftede de sig i 1965. De fik nogle år senere to børn, Iben og Anders,
som begge blev interesseret i musik. Iben tog bifag i musik og Anders blev glad for at
spille på trommer og marimba.
Efter at have boet 8 år i Faaborg, flyttede familien til Grenaa,
hvor Karen blev lærer på Vestre Skole. Her var der gang i
musikken og en god gruppe musiklærere. Skolen havde to kor:
Lillekor og Storekor. De arrangerede 1-2 koncerter om året på
skolen for familie og venner. De rejste med det store kor til
Sydslesvig og Norge, og til jul vandrede de i luciaoptog skolen
rundt. Karen har sunget i kor siden hun gik i 4. klasse og har
været heldig at have haft gode korledere hele vejen igennem. I
Grenaa kom hun med i Djurs Kammerkor. Det blev en stor
oplevelse med korture til Oslo og Ungarn.
På Vestre Skole var der en meget dygtig harmonikaspiller, Anne Marie. Hun arbejdede i
børnehaveklassen, og i frikvartererne dansede børnene, mens Anne Marie spillede til.
Karen fik lyst til at spille harmonika og købte en Svedano og gik i gang hos Gunnar
Mortensen. Desværre blev hun syg og måtte en overgang ikke spille med venstre arm.
Knud overtog harmonikaen, og han blev så glad for den, at han siden har spillet uden
ophold. Da Karen kunne spille harmonika igen, fik hun en Zerosette og spillede så kun
med højre hånd.
En aften kom Bergljot Nielsen til at sige, at John Eliasen manglede nogen, der ville være
med til at spille til handicapdans, og så kom Karen med i lauget. Senere, da
handicapdansen desværre måtte holde op, spillede hun til Karen Lindballes begynderdans.
Karen har været med i laugets bestyrelse i en del år. For at tjene lidt penge til lauget,
samlede hun nogle spillemænd, som tog ud og optrådte i foreninger i nærheden omkring et
musikalsk tema. Det gik rigtig godt. Kun i Hammel var de mere interesseret i, hvornår de
skulle have kaffe.
For at vi i lauget kunne lære lidt mere om
hinanden, fik Karen den ide at skrive lidt om de
medlemmer, der gennem tiden havde engageret
sig i lauget.
Nu spiller Karen mest med Knud, og det synes
hun ikke er så ringe endda.
Ester Laris
Karen har været med i Laugets bestyrelse i 4 år
fra 2010 til generalforsamlingen i 2014. KL.
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Århus Folkemusik Hus
holder sommerafslutning og bal med Ostinat Expressen fredag den 14. juni
Aftenen starter med fællesspisning med medbragt mad.
75 kr. for medlemmer 100 kr. for ikke medlemmer

Fredag den 14.

Gruppen består af:
♫ Violin/Guitar: Ivan Damgård
♫ Harmonika: Jesper Vinther Petersen
♫ Klarinet: Julie Heebøll Clausen
♫ Bas: Steffan Søgård Sørensen
♫ Percussion: Magnus Heebøll Jacobsen
Ostinat Expressen er et dansk band fra
Århus, der i sin tid blev dannet tilbage da
dinosaurerne gik på jorden - altså omkring
1995. Med rødderne solidt plantet i den
danske folkemusik spiller de selvskreven
og traditionel dansemusik.

Jydsk på Næsen kan i år 2019 fejre 40 års jubilæum. Dermed er vi, så vidt vi ved,
den ældste aktive spillemandsgruppe i Danmark.
3. oktober 2019 på Gyngen i Århus. 40 års jubilæumskoncert
”Jydsk på Næsen” spiller inciterende dansk spillemandsmusik, fyldt med spændende harmoniseringer og rytmiske effekter.
Jydsk på Næsen betragter sig selv først og fremmest som
en gruppe, der leverer et godt gedigent spillemandsbal. En
stor del af repertoiret er numre komponeret af gruppens
medlemmer. Musikken er desuden meget lyttevenlig og
egnet til en god koncert.
Vær opmærksom på Spillemandsmessen den 6. oktober 2019 i Åbyhøj Kirke,
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Kalenderen.
August
Torsdag den 22.
Lørdag d. 24.

Laugsaften i Grenaa.
Noder på Tablet I. DGI Ø kursus i Mørke

September
Torsdag den 12.
Torsdag den 26.
Lørdag d. 28.

Generalforsamling på Østre Skole kl. 18.30 og derefter fælles spil.
Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen
Noder på Tablet II. DGI Ø kursus i Mørke

Oktober
Torsdag den 10.
Søndag d. 20.
Torsdag den 24.

Sammenspilsaften i tilpasset tempo
DGI Østjylland afholder spillekursus Mørke
Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen

November
Torsdag den 7.
Lørdag den 16.
Torsdag den 21.
Lørdag d. 30.

Sammenspilsaften i tilpasset tempo
Spillemandskursus i Grenaa Idrætscenter med Rasmus Nielsen
Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen
Julemarked på Gl. Estrup – Det grønne Museum

December
Søndag den 1.
Torsdag den 5.
Søndag den 29.

Julemarked på Gl. Estrup – Det grønne Museum
Laugsaften i Grenaa.
Julelegestue i Fannerup

♫ Karen Lindballe – maj 2019 ♫
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