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Firtur Varde
Berliner fra Vorbasse
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Kontra Otte
Skjørpinge Firetur
Dobbeltkvadrille
Det blå Flag
Vals fra Agerkrog
Sekstur II
Løgstørpolka

Sammenspilsaften.
Numre til sammenspilsaftenen, torsdag den 7. november.
Nr. 560/Sekstur II har nr. 395 i Supplement til ”358”
Nr. 352/Vals fra Agerkrog stå også i Laugsmappen som nr. L 41
Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkefølge vi skal
spille dem.

Jeg modtager gerne forslag til melodier. KL

Laugsaften, torsdag den 21. november.
Til Laugsaftnen i oktober spillede vi følgende numre:
Trippevalsen havde Ove håndskrevet, men den findes også som nr. 353 i ”358”
Det førte videre til nr. L 197 Mazurka, som var et ønske
på repertoiret, da den ikke er så nem at spille. Den kom
dog til at lyde rigtig godt under Oves ledelse.
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Vagnhus Schottish
Trippevals
Mazurka fra Vandsyssel
Polskdans no. 49 e. Jens Millersen
Vindt Mølle Menuet
Vagnhus Schottish

Vi var også omkring menuet igen, og fik indarbejdet rytmen ved at danse menuet. Det blev som sædvanlig
en meget givende aften.
Husk at tage de noder med, som Ove har udleveret tidligere samt 358 bind I og II.
Model Jernbane Klubben Grenaa-Banen holder julemarked d. 30.11. og 1-12.
Foreningen bag hobbymessen i Stenvad hedder Model Jernbaneklubben
Grenaa-banen. De har ligesom sidste år, arrangeret et julemarked i Grenaa
på Rugvænget 29, Grenaa, hos ”PEDERSEN&NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING A/S”.

Flying superkids junior kommer og underholder lørdag den 30. november
og det er på grund af dem, at julemarkedet afholdes denne weekend. Søndag den 1. december er der modeshow om formiddagen, men fra kl. 13. er
Lauget og Folkedanserforeningen FC velkommen til at underholde.
Jeg forestiller mig at FC danser opvisning fra kl. 13 – 13.30 hvorefter Lauget kan spille i en lille times tid. Vi bliver beværtet med kaffe, øl og vand.
Har du lyst til at deltage så skriv dig på listen der ligger fremme på laugsaftnen, eller giv besked til Niels eller mig- gerne så hurtigt som muligt. KL
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Gl. Estrup julespil
Bodil Jensen, afdelingsleder i driftsafdelingen på Gl. Estrup, ”Det grønne
Museum” har atter inviteret Lauget til at underholde ved årets julemarked. I
år holdes det som altid, den 1. adventsweekend, lørdag den 30. november og
søndag den 1. december.
Vi spiller fra kl. ca. 10.30 til 16, afbrudt af en spisepause og en eftermiddagskaffepause som Gl. Estrup er vært for. Hele Landbrugsmuseet er fyldt
med boder hvor folk sælger deres ting, og der er en meget hyggelig atmosfære.
Det er dejligt at vi atter er blevet inviteret, selv om den kom lidt sent i år. Hvis
du har du lyst til at deltage må vi derfor bede om en hurtig tilmelding. Fortæl
om du kan lørdag, søndag eller begge dage. (hvis du kan begge dage vælger
vi dagen).
Ring eller send en e-mail til mig. Du kan også skrive dig på listen der ligger fremme på sammenspilsaftenen
den 6. november. Tilmelding senest den 9. november. Her gælder først til mølle princippet.
Vi plejer at stille med 2 hold, og da der højst er plads til 8 på hvert hold, vil Laugets bestyrelse sørge for at
lave en fordeling af de tilmeldte. Karen L.

Julelegestue i Fannerup Forsamlingshus
Det er stadigvæk i god tid, men sæt alligevel kryds i kalenderen
ved den 29. december, for der holder vi julelegestue i samarbejde
med Fannerup Folkedansere. Fannerup Folkedanseres formand Jette Wulff, der også er danseleder i foreningen, har sammensat et
danseprogram som bliver sendt ud i god tid til de tilmeldte.
Vi starter med at drikke vores medbragte kaffe kl. 14.30. Derefter
øver vi legestueprogrammet igennem, og ved 17.30 tiden spiser vi
den medbragte mad.
Hvis du først kommer kl. 19 er det også ok, men giv venligst besked om hvornår du kommer.
Fannerup folkedanserne plejer at stå for aftenkaffen til spillemændene. Derfor er det vigtigt med en tilmelding
Du kan skrive dig på listen der ligger fremme på laugs- og sammenspilsaftenerne eller tilmelde dig til mig
via e-mail eller telefon. Det er 35. gang Lauget holder julelegestue, og det er en hyggelig tradition. Jeg håber da
også at rigtig mange af jer vil komme og spille med. Karen L.
Laugets spillemandskursus med Rasmus Nielsen.
Kurset med Rasmus i Grenaa Idrætscenter kører planmæssigt, men der er plads
til flere. Der er stadig mulighed for at tilmelde sig, da tilmeldingsfristen er forlænget til den 3. november. Ulla Dahlmann fra DGI Østjyllands kontor vil
derefter sende de noder ud som Rasmus har tænkt sig at arbejde med den dag.
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