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Meddelelser Til Medlemmerne november 2017 
 
Her ved udgangen af 2017 kan vi se tilbage på et år med meget god aktivitet for lauget. 
 
Det var året hvor Lauget fik den nye hjemmeside. Niels lagde et stort arbejde i at forny den 
og gøre den nemmere tilgængelig og nu fremstår den med et frisk og indbydende layout.  
 
Udover Laugets hjemmeside har vi nu også fået en Facebook profil som Vivi Albér tilbød 
at oprette. Alle begivenheder der vedrører lauget, og arrangementer som kan have interes-
se for spillemænd og dansere, kan nu slås op på denne side 
 
Mange af Laugets medlemmer spiller til dans i en folkedanseforening eller har mulighed 
for det hvis de vil, måske spiller man også i andre sammenhænge. For Laugets vedkom-
mende har vi flere muligheder for sammenspil. 
 
Jeg kan nævne de 2 spillemandskurser, Lauget eget spillemandsbal, Julelegestuen, bal i 
Møllen i Kulturnatten, ”Spil Dansk Dagen” og Store Sammenspilsdag. 
 
Derudover har vi haft mulighed for at spille til legestuer i Gjerrild, Vivild og i Ørum, og 
glem ikke spil til ”Sommerdans” på Torvet for Folkedanserforeningen FC 
 
Andre arrangementer som Lauget har medvirket i, er Radiooptagelse med Syddjurs Lokal-
radio i Café Campus i Rønde, 1. maj arrangement i skovarbejderhuset v. Gammel Estrup, 
Majstangsfest i Grenaa for ”Shopicity”, Spil ved fejring af et historisk isopbevaringshus, 
ved Gl. Estrup Herregård og Spil til julemarkedet på Gl. Estrup Landbrugsmuseum. 
 
Laugsnyt, der udsendes næsten hver måned, er vores nyheds avis og den ligger nu også på 
hjemmesiden. Når der kommer informationer andre steder fra, kan jeg samle dem i ny-
hedsbrevet og udbrede dem. Jeg vil dog også gerne høre nyt fra jer, hvis I har noget inte-
ressant at fortælle. KL. 
 
 

 

 

 

 

 

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 

Suppleant Lene Jensen, Åbrinken 3, 8500 Grenaa 8632 0028 
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Siden oktober har Ove Andersen været vores dynamiske og grundige instruktør på Laugs-
aftnerne og han kommer igen den 18. januar og 1. februar. Sammenspilsaftnerne har vi 
valgt at lægge den 11. januar og den 22. februar. Helst med minimum 14 dage imellem, 
men det lykkes ikke altid. 
 
Lisbeth Hjorth kommer igen d. 8. marts, 19. april og 17. maj, og hun fortsætter med P. 
Madsens musik. Sammenspilsaftenerne bliver så d. 22. marts, 5. april og den 3. maj. 
 
Husk at sammenspilsaftnerne er for alle, også dem der kan spille hurtigt. Vi spiller melo-
dierne mange gange så der bliver mulighed for at eksperimentere med 2. stemmer, efter-
slag eller evt. andet som du arbejder med for tiden. På disse aftner er der ingen forspiller, 
men Karen L. er ”tov- og taktholder”. KL. 
 
Kalenderen sår på bagsiden at Laugsbladet og kan også findes på Laugets hjemmeside. 
 

♫ 
 
 
 
 

 
Den 2. november 2017 bidrog Lauget igen i år til ”Spil Dansk-dagen”. 
 

Spillemænd var Ester, Lene, Karen, Ivan og Niels. 
Ester havde sammensat et varieret program. 
 
Vi mødte i Posthaven midt på formiddagen og 
spillede en halv times tid for de folk, som var i ca-
feen og nød formiddagskaffen og samværet. Her-
efter begav vi os til Gymnasiet, hvor vi blev be-
værtet med sandwich og kaffe, før vi gik hen til 
aulaen, hvor eleverne holdt frokostpause. 
 

Vi leverede god dansk spillemandsmusik til madpakkerne, og gymnasieeleverne kvitterede 
med klapsalver og tilråb. 
Flere af dem kom bagefter hen og sagde, at de syntes, at det var fin musik. 
 
- Det ville være herligt, hvis vi kunne have fået nogen af dem til at danse lidt, men det er 
nok ønsketænkning. Ligeledes ville det være fint, hvis vi kunne få tillokket nogle med lyst 
til at spille i Lauget. 
 
Der blev i hvert fald afleveret nogle foldere om Lauget, så de kan finde os, hvis de får lyst. 
Efter Grenaa Gymnasium kørte vi hen til ”Nærheden”. 
 

Laugs- og sammenspilsaftner 

Spil Dansk Dagen 
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Det vækker hvert år glæde blandt brugerne der, når vi kommer med vore instrumenter. 
Bordene i kantinen bliver ryddet til side, så der bliver en lille danseplads, og snart er dan-
sen i gang under myndig ledelse af Rita, som i flere år har forestået dansearrangementer 
med brugerne på Nærheden. Der bliver grinet og danset, indtil brugerne godt forpustede 
sætter sig til eftermiddagskaffe og hjemmebagt kage. 
 
Vi andre gik hjem med tre gode og forskelligartede oplevelser fra årets ”Spil Dansk-dag”. 

Niels 
 

 

Spillemandskursus med Bo Skjærbæk 

Lørdag d. 18. november var der Spillemandskursus i Grenå. Underviser var Bo Skjærbæk 
med temaet ”Lette melodier af D.T.S. Bjerregaard – underholdende arrangementer”.  
 
Bo Skjærbæk er formand for Saugmann Bjerregaards 
Fond, dansespillemand på harmonika og cello, med-
lem af Jelling Spillemandslaug og gymnasiemusiklæ-
rer. 
 
Der mødte 11 veloplagte spillemænd op i 10 kcd ved 
Grenaa Idrætscenter. Vi havde fået udsendt noder til 
polka og mazurka – kun 2 melodier - med de origina-
le akkompagnementer af D.T.S. Bjerregaard (2. vio-

lin, 2. violin extra, fløjte, klarinet, trompet, tenor-
bas og bas). Og så gik vi ellers i gang med at ind-
øve de forskellige stemmer til ”I klingende Mønt 
Polka” og ”Rosalille Mazurka”. 
 
Bo Skjærbæk gennemgik med sprudlende, engage-
rende og smittende energi samtlige 7 stemmer til 
de to melodier. Vi fik udforsket vores spil på en 
helt ny måde. Vi havde en helt uforglemmelig dag. 
Stor ros til Bo Skjærbæk. 

Else Margrethe Molbech 

 

Traditionen tro holder Lauget en julelegestue den 29. december 2017 sammen med Fanne-
rup Folkedansere. I år er det en fredag, og det foregår i Fannerup Forsamlingshus 
 
Jette Wulff, som er danseleder hos Fannerup Folkedansere, vil lede legestuen, og hun har 
sammensat et program med en god blanding af danse. Der er allerede tilmeldt flere spille-
mænd, som mødes om eftermiddagen for at varme op og øve, så der helt sikkert bliver god 
musik aftenen igennem. 
 

Spillemandskurset – november 2017 

Julelegestue i Fannerup 
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For danserne er entréen 50 kr., og de medbringer selv deres kaffe/te. Tilmelding er ikke 
nødvendig til legestuen - man kan blot møde op. 
 
Hvis der er brug for mere information, er du velkommen 
til at ringe til Karen Lindballe tlf. 86 32 56 02 
 

 

Fredag den 23. februar indbyder Danselederne på Djursland til legestue på Langhøjskolen 
i Vivild. Det er en god tilbagevendende tradition, som Lauget i alle årene har været med til 
at spille til. 
 
Danselederens fælles legestue hed oprindelig ”Åbningslegestue” fordi den var sæsonens 
første legestue. Den blev startet op i 1987 og varede i 12 år. I februar 2003 blev den taget 
op igen og kom nu til at hedde Danselederens fælleslegestue. 
 
”Danseledersamarbejdet på Djursland” blev i sin tid startet op af Spillemandslaugets davæ-
rende formand og stifter John Eliasen i juni 1987. Det bevirkede, at danselederne lærte hin-
anden bedre at kende, de kunne vikariere for hinanden, og de kunne i fællesskab lave kurser 
til gavn for sig selv og danserne på egnen. Det betød også, at danselederne og Lauget i høj 
grad kunne gøre brug af hinanden. Dengang var der 27 folkedanseforeninger på egnen, og 
hver forening havde en danseleder; der var dog nogen, der ledede folkedans i flere forenin-
ger ligesom nu. I dag er der 10 folkedanseforeninger på Djursland og 6 aktive danseledere. 
 
Efter at ”Danselederne på Djursland” i 25 år havde hørt ind under Lauget, besluttede man 
på et møde i 2012 at stifte sin egen forening. Foreningen hedder nu ”Danselederne på 
Djursland” 
 
Foreningens formål er:  
♫ at afholde kurser 
♫ at være formidler af legestuer og baller 
♫ at samarbejde med folkedanseforeninger og deres danseinstruktører/danseledere. 
♫ at udbrede kendskabet til folkedanse og spillemandsmusik 

 
Til den fælles legestue er det danselederne, der står for pro-
grammet, og de vælger hver 3 – 4 danse til et fælles program. 
Det er danse, som de synes er populære for tiden, og da Lauget 
spiller til dansen, er vi også med til at præge programmet ved at 
vælge melodierne til vals, polka, sønderhoning mm. 
 
Det plejer at være en festlig aften, da der kommer dansere fra de fleste folkedanseforenin-
ger på egnen. 
Der kan være en del nye melodier på programmet, så det kan være en udfordrende opgave, 
men her må vi i Lauget stå sammen og hjælpe hinanden. Sæt derfor allerede nu et kryds i 
kalenderen ved den 23. februar. 
 

Danselederne legestue i Vivild 
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Danserne tager selv kaffekurven med, spillemændene derimod skal kun tage kaffe eller te 
med, for Lauget sørger for kage til alle. 
 
Først i det nye år laver jeg en tilmeldingsliste, som du kan skrive dig på. Tilmeldingen er 
vigtig, både af hensyn til forspillere, orkestrets størrelse og sidst men ikke mindst, kagen 
til kaffen. 
 

Overskuddet fra arrangementet deles mellem Lauget og danselederne, og det kan bruges 

til kurser eller andet. Ud over glæden ved dans og musik, er samværet det gode formål 

med denne legestue. KL. 

♫ 

 

Spillemandsbal 
 

Lauget holder igen bal til foråret, og det bliver den fredag den 16. marts 
2018. 
 
Vi har booket Fannerup Forsamlingshus, som ligger meget centralt og 
hvor vi altid får en god behandling til en rimelig pris.  

 
Når vi kommer lidt længere hen på foråret, vil der komme yderligere information og en 
tilmeldingsliste, og der bliver lavet et program. Reserver allerede datoen nu, så vi kan bli-
ve et stort orkester, der er nemlig plads til alle. KL. 
 

♫ 

 

Spillemandskursus lørdag den 21. april 2018 
 

Lauget har fået tradition for at arrangerer 2 spillemandskurser om året med en instruktør 
udefra, og vi forsøger at veksle mellem en violin og harmonika instruktør. De instruktører 
vi har haft hidtil, har haft kendskab til begge instrumenter og ved også en del om de øvrige 
instrumenter, vi anvender i Lauget. 
 

Med de enkelte instruktørers kendskab til egnstraditioner og spillestil, 
bliver kurserne meget afvekslende, og med så forskelligt indhold som 
der hidtil har været, bliver det aldrig kedeligt at komme på kursus.  

 
Lørdag den 21. april 2018 kommer Bent Melvej og holder kursus i 
Lauget, og det skal igen foregå i 10 kcd. ved Grenaa Idrætscenter. Bent 
er kendt i hele det danske spillemandsmiljø, og han bliver brugt i man-
ge kursus sammenhænge på landsplan. 

Han ved rigtig meget om musikken og er en dygtig underviser, så glæd jer til, at han 
kommer. 
Kurset bliver lavet i samarbejde med DGI Østjylland, og der kommer mere information ud 
senere, i form af en indbydelse. KL 
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Molbodrengens Hopsa - kort fortalt 

 

Til mange af dansene kendes historien om dansens eller musikkens ophav som regel ikke; 
men når det gælder Molbodrengens Hopsa har det faktisk været muligt at finde en del hi-
storiske oplysninger om netop denne melodi. 

Alle, der beskæftiger sig med folkemusik og folkedans, kender melodien og har danset 
hopsa til den mange gange. Melodien har været kendt og benyttet af musikere og folke-
danserspillemænd siden 1920´erne, og melodien har også været spillet i radioen i 
1930´erne og 1940´erne. Det var dog spillemanden Evald Thomsen, der har gjort melodien 
kendt i nyere tid. Ja! Man kan vel nærmest sige, at det var Evalds kendingsmelodi, og nog-
le troede faktisk, at melodien var komponeret af en mand fra Køge og tilegnet "molbo-
drengen" Evald Thomsen; men sådan er virkeligheden slet ikke. 

Melodien er komponeret af Otto Rasmussen (1872-1949) fra Feldballe på Mols. I følge 
familietraditionen er den komponeret i 1912; men melodien bliver antaget og udgivet hos 
Hjort - Ibsen på Bornholm i deres "I Balsalen, 7de Aargang 1. hefte" - April 1914. Musik-
forlaget Hjort - Ibsen var et af de sidste forlag, som udgav stentryksnoder - og melodien er 
i heftet udgivet for flere orkesterstemmer. 

Hvem var da denne Otto Rasmussen? Otto Rasmussen 1938 

• Han er født i Vistoft på Mols i 1872, og han kom i lære som mu-
rer hos sin far, der var bygmester. Senere blev han selv murerme-
ster og selvlært arkitekt, og han har bygget mange huse på Mols 

• Han lærte at spille hos urmager, husmand og musiker Joachim 
Kattrup fra Strands på Mors 

• I 1914 blev han gift og samme år byggede han et hus i Feldbal-
le, som blev indrettet som købmandsforretning i den ene del og 
beboelse i den anden. 

• Hans kone Kirstine drev købmandsforretningen, da han ønske-
de at fortsætte som bygmester. 

• Han byggede bl.a. Rønde Højskole omkring 1932. 
 

Hvornår Otto Rasmussen begyndte at komponere vides ikke; men 
han har skrevet over 80 melodier med pudsige titler som: "Volle Polka", "En gammel 
Molbo Vals", "Gulleroddrengen Schottisch", "Lille Charles Masurka", "Kolind Husmands-
forenings March", "Den æder. Vals", "Laus i Møllen - Trippevals" osv.  
 

Hele artiklen kan læses i ”Dansens og musikkens rødder nr. 49 af Per Sørensen” 

www.dansedatabase.dk/nyt_fra_rodder/rod49.htm 
 

Karen Lindballe/dec. 2017



 8

Kalenderen. 

Januar  
Torsdag den 11. Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe  
Torsdag den 18.  Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen 
  
  
Februar  
Torsdag den 1.  Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen 
Lørdag den 17. Thyregodtræf 
Torsdag den 22. Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe 
Fredag den 23. Spil til Danseledernes legestue i Vivild 
  
  
Marts  
Torsdag den 8. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Lisbeth Hjorth 
Fredag den 16. Laugets eget spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus 
Lørdag d. 17. Øvedag i Viborg mht. St. Spilledag 
Torsdag den 22. Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe 
  
  
April  
Torsdag den 5. Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo  
Lørdag d. 14. Bal i Viborg med De Jyders Band ("Store Spilledag")  
Torsdag den 19. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Lisbeth Hjorth 
Lørdag den 21. Laugets spillemandskursus med Bent Melvej 
  
  
Maj  
Torsdag den 3. Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe 
Torsdag den 17. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Lisbeth Hjorth 
  
Juni  
Torsdag den 7 Sommerafslutning 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. Lindballe – nov. 2017 


