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Julelegestuen søndag den 29. december. 

Vi mødtes kl. 14.30 og hyggede os med den medbragte eftermiddags-

kaffe Herefter øvede vi de sværeste af melodierne fra Jettes legestue-

program og efter en hyggelig eftermiddag spiste vi den medbragte af-

tensmad. Vi var derfor et godt sammenrystet og sammenspillet orke-

ster på 14 deltagere der kunne tage imod danserne kl. 19.30. 
 

Der kom rigtig mange til legestuen, og der blev danset og svedt mens 

Jette holdt gang i dansen. Fannerup Folkedansere sørgede for det prak-

tiske med borde og stole samt et lækkert kaffebord til spillemændene. 
 

Tak til Fannerup Folkedanseres bestyrelse, der også havde sørget for at julepynte salen. KL 
 

 

 

Sammenspilsaften torsdag den 16. januar. 
 

Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkefølge vi skal spille dem. 
 

L 1 Løgstørpolka  352 Vals fra Agerkrog 

78 Berliner fra Vorbasse  371 Lars Kusk’s Firtur 

195 Den gamle ottetur på Langs  480 Lars Kusks Firtur 

220 Kontra Otte  560 Sekstur II 

318 Det blå Flag  614 Fandango, Hardsyssel 
 

Har du ønske om melodier vi skal spille, så giv mig et praj. KL 

 

 

Laugsaften torsdag den 30. januar. 

Ove Andersen kommer til Grenaa og spiller de 3 første 

laugsaftner i 2020. Det er d. 30. januar, 20. februar og 26. 

marts. Her er en liste over de melodier vi spillede sidst.  
 

 Medbring de udleverede noder hver gang, for måske skal 

der arbejdes med dem igen. Tag også Laugsmappen, 

”358” bind I og II samt P. Madsen med. 
 

 

 

L 186 Vagnhus Schottish 

løs/353 Trippevals 

L 197 Mazurka fra Vendsyssel 

løs Polskdans no. 49 e. Jens Millersen 

løs Vindt Mølle Menuet 

L 186 Vagnhus Schottish 
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Laugsaftner i april og maj 2020! 

Hanne Eriksen og Kjeld Nørgaard fra Spillemandslauget Østjyderne har 

sagt ja til at komme og spille med os igen, og det er den 30. april og 28. 

maj.  

 

Kjeld er ”Oldermand” (formand) for Spillemandslauget Østjyderne som 

er et meget aktivt Spillemandslaug i Århus. Se: http://oestjyderne.dk/  

Kjeld og Hanne er gift med hinanden, og meget ivrige forspillere i deres 

Laug. De er også begge danseledere og har tidligere undervist i forenin-

ger og på mange kurser, men nu er det mest musikken de koncentrerer 

sig om. 

 

Når vi nærmer os april sender de noder til mig og jeg videresender dem 

til jer alle. Så håber vi selvfølgelig på et godt fremmøde de 2 aftner. KL 
 
 

 

 

Lauget spiller til legestue fredag den 21. februar. 

Danselederne på Djursland holder igen legestue på Langhøjskolen i Vivild og det er 17. gang vi samles om 

den. Jette Wulff samler i øjeblikket dansene i et program og sender det til mig når det er klar. Herefter sen-

der jeg det videre til Laugets medlemmer og håber på, at så mange som muligt vil deltage. Ved denne lege-

stue samles vi først ved 19. tiden, så det er vigtigt at få kigget på programmet inden. 

 

Der vil ligge en tilmeldingsliste fremme på Laugs- og sammenspils-

aftnerne, men du kan også tilmelde dig ved at ringe eller sende en 

mail til mig Meld dig gerne hurtigt, så jeg ikke skal bekymrer mig 

for, om vi kan klare opgaven. Sig til, hvis du vil være forspiller på en 

del af programmet. I de senere år har danseledernes egne spillemænd 

dog spillet for på dennes dansesæt. Det plejer at været en festlig af-

ten, da der kommer mange dansere fra egnens folkedanseforeninger. 
 

Overskuddet fra arrangementet bruges til kurser for spillemænd og danseledere. Ud over hyggen er der der-

for også et godt formål med legestuen 
 
 

 

Sætternissen har været på spil. Her er den rigtige dato for ballet i Fannerup 

I Laugsblad nr. 88 var der fremhævet en dato i marts hvor Lauget står for et spillemandsbal i Fannerup For-

samlingshus. Det viste sig dog, at folkedanserne i Ørum har et arrangement for deres dansere og 

spillemænd denne aften, så derfor valgte vi at flytte ballet til den 13. marts. Det blev rettet på 

Laugsbladets kalender på bladets bagside, men overset, at det også var skrevet inde i bladet. 
 
 

 
 

 

 
 

 

♫ 

Lidt mere kalendergymnastik 
 

Sommerafslutning 2020: Vi plejer at runde sæsonen af i juni med en hyggeaften, hvor vi samles for at spise 

og spille sammen. Det har i de senere år været hos Niels og Rikke i Ålsrode og det vil vi meget gerne fort-

sætte med. Da det har været lidt svært at finde frem til en dato, er den først kommet på kalenderne nu, med 

håbet om at så mange som muligt kan deltage. Sommerafslutningen bliver sidst på måneden, nemlig torsdag 

den 25. juni.  
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Lørdag d. 28. marts 2020 kl. 9.30 - 16.00. i Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, 8500 Grenaa 
 

Instruktør er Maren Hallberg Larsen Davinde, Odense, og emnet er Workshop i vestjysk musik 

Maren Hallberg har en bachelor fra folkemusiklinjen og i klassisk har-

monika. Hende hovedfags lærer i folkemusik var Carl Erik Lundgaard 

samt Gitte Vammen. Maren har levet som musiker, underviser og kom-

ponist siden 2000. Hun spiller og underviser i mange forskellige sam-

menhænge og hendes hoved orkester er Svøbsk.  

 

I denne workshop får du muligheden for at dygtiggøre dig i musik fra 

Vestjylland og du kommer hjem med nye polkaer og valse. 

I 2010 udgav Maren Hallberg, Lilian og Gitte Vammen bogen og cd´en 

“Buestrøg og Bælgtræk” med musik fra Familien Sørensens repertoire. 

Familien Sørensens repertoire er domineret af mange pardanse; vals, 

trippevals, polka, scottish, mazurka, træde af hopsa, rundtenom, Den lil-

le og Store Hamborger, Galopade, Fremad og nogle turdanse. 

Denne workshop koncentrerer sig om pardansene. 

 

Kurset henvender sig til alle spillefolk, som interesserer sig for spil til dans. 
 

Prisen er 375,- kr. og heri er medregnet undervisning, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe 

Tilmelding, senest d. 28. februar 2020 på www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202011443012 

 
 

 

Har du lyst til at danse, så er her et kursus for dig: 
 

 
 

 

Lørdag d. 1. februar 2020 kl. 10.00 – 16.30 på Langhøjskolen i Vivild, Bakkegårdsvej 8961 Allingåbro. 

 

Instruktør er Henrik Larsen. Stevns - Musik: Bjarne Grue, Kalundborg 

Der sættes fokus på formidling af danse og gode danseoplevelser i folkedanseforeningerne. 
 

Kurset henvender sig til danseledere og øvede dansere samt begynder og let øvede 
 

Indhold Gamle danse - nye tider 
 

Pris Kr. 375 kr. I prisen indgår undervisning, lækker frokost og eftermiddagskaffe. 
 

Husk tilmelding senest d. 13. januar 2020 på www.dgi.dk/arrangementer/20201142302 
 

Kom og vær med til en fornøjelig dansedag. 
 
 

 

 

 

 

Mange hilsner fra Karen 
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