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Meddelelser Til Medlemmerne nr. 91 � Juni 2021

Frygten for smittefare med covid-19 er heldigvis på retur. Den har sat sit præg på hverda-
gen i over et år, et år som vi helt sikkert ikke glemmer, fordi det også bærer præg af aflys-
ninger i spille og dansemiljøet. Efterhånden bliver vi vaccineret og det er lettere at mødes. 

Det lykkedes os dog at samles og spille i det meste af efteråret og oveni købet at flette et 
par ekstra spilleaftner ind, inden vi blev sat på pause i starten af december. Vi måtte dog 
affinde os med kun at være 10 forsamlet dengang. 

Spillemandskurset med Maren Hallberg-Larsen blev udsat. Først fra 28. marts 2020 til d. 
31. oktober og engang til, til d. 10. april 2021. Nu for fjerde gang bliver det forhåbentlig
gennemført lørdag den 9. oktober 2021. Det bliver senere omtalt i bladet.

Spillemandsballet i marts og DGI Ø’s sommerdans i maj blev også aflyst, men faren for 
smitte lettede dog i sommermånederne, og det lykkedes os at holde en hyggelig sæsonaf-
slutning i Niels og Rikkes hus på Ålsrodevej. 

Nu hvor de fleste er blevet vaccineret og fået et coronapas, ser vi frem mod efteråret og 
håber, at alle de traditionelle spille aktiviteter kan gennemføres. Med dette Laugsblad føl-
ger derfor efterårets kalendere, så vi kan få gang i spil og dans igen. 

Vi har også planlagt Laugets generalforsamling. I vedtægterne står der, at den skal afvikles 
i løbet af september og i år bliver det torsdag den 9. september. 

Husk at holde øje med vores hjemmeside som opdateres jævnlig: 

www.spillemandslaugetdjurslandmols.dk 

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. Åbrovej 55; 8586 Ørum Djurs             2140 2855 

Medlem Lene Jensen, Åbrinken 3, 8500 Grenaa 8632 0028 

Suppleant Walther Eriksen, Svampedamsvej 40, 8400 Ebeltoft 2567 7464 

”I disse coronatider” Nu må vi igen forsamles! 
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Et halvt år er gået siden vi sidst havde Laugsaften. Desværre blev alle spilleaftner i foråret 
aflyst, så vi ikke fik glæde af Ove Andersens forspil, men fortvivl ikke, nu kan vi se frem 
til at spille sammen igen. Ove er blevet spurgt og han kommer igen til september.  

Vi har på samme måde været glade for spilleaftnerne med Hanne og Kjeld. Desværre blev 
mange af aftnerne med dem også aflyst, og en enkelt blev flyttet til Fannerup Forsam-
lingshus. De er blevet spurgt om de vil komme igen til efteråret, men de har besluttet at 
takke nej. De har Spillemandslauget Østjyderne hvor de begge er forspillere og desuden 
har de gruppen ”Maries Kiks” som de dyrker, så der er nok at se til for dem. Sidste aften 
med dem blev altså torsdag den 27. maj. 

Vi siger dem tak for deres gode humør, energi og inspiration samt indblikket i Spille-
mandslauget Østjydernes repertoire. 

Gode råd var dyre mht. forspil, men Ove Andersen er blevet spurgt og han har sagt ja til at 
komme en ekstra gang i Lauget. Ove klarer forspillet torsdagene d. 30. sep. – 28. okt. – 18. 
nov. og 9. dec.  

Den 26. august har vi en spilleaften som vi selv må stå for. KL 

♫ 

Laugets sammenspilsaftner fortsætter for alle der har lyst til at spille. Der bliver udsendt et 
program på forhånd og vi starter op i et roligt tempo. Så arbejdes tempoet op, og der er 
mulighed for at eksperimentere med 2. stemmer, efterslag eller evt. andet. 

Har du lyst til at stå for nogle af disse sammenspilsaftner, så sig det til en i bestyrelsen. 
Man behøver ikke at være en garvet forspiller, men blot være den der tager startakkorden, 
holder melodien i gang og fornemmer niveauet på holdet. 

Vær selv med til at foreslå melodier vi kan spille. Måske skal vi kaste os over en bestemt 
genre som sønderhoning, vals, scottish eller turdanse fra ”358” 

Det er sjovest at spille når vi er mange, så jeg håber at der fortsat er opbakning. Der er sam-
menspilsaftner den: 14. okt. – 4. nov. – 2. dec. KL 

♫ 

Laugets spillemandskursus med Maren Hallberg-Larsen afholdes d. 9. oktober 2021 

Spillemandskurset den 10. marts med Maren Hallberg-Larsen blev igen aflyst på grund af 
cowid-19. Vi skal dog ikke gå glip af kurset, så der er nu lavet en ny aftale med Maren og 
kurset er flyttet for fjerde gang til lørdag den 9. oktober.  

Laugs- og sammenspilsaftner 
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Dagen tema er det samme, nemlig musik fra Vestjylland. 

Maren har bl.a. skrevet: ”Jeg glæder mig til 
at møde jer og spille vestjysk musik. Jeg 
har valgt at vi skal arbejde med nogle Tinus 
melodier samt en del melodier fra bogen 
"Buestrøg og Bælgtræk. 

Bogen ”Buestrøg og Bælgtræk” er en samling melodier og lidt historie fra en vestjysk fa-
milies liv, med bal og balmusik. Den er skrevet i samarbejde med Lilian Vammen. 

Tilmelding: https://www.dgi.dk/arrangementer/202111443014 senest d. 19. sep. 2021 

♫ 

DGI Østjyllands traditionsrige efterårskursus byder i 2021 på 2 spillemandskurser og et 
dansekursus samme dag. Kurserne afholdes søndag den 24. oktober kl. 9.30 - 16.30 

Angående de 2 spillemandskurser, er der lavet aftale med Mette Kathrine Jensen Stærk og 
Kristian Bugge, som begge er uddannet fra konservatoriet i folkemusik. Sammen er de 
kendt som duoen Jensen & Bugge. De spiller også sammen i gruppen Jensen, Bugge & 
Høirup og sammen med deres amerikanske ven Dwight Lamb. Derudover spiller de i 
mange andre folkemusikgrupper m.v. 

Mette Kathrine og Kristian vil hver især give undervisning på deres instrumenter harmoni-
ka og violin med fokus på sammenspil, så alle instrumenter kan være med. Derudover vil 
der bl.a. blive arbejdet med betoning, becifring, basspil, tempo og dansespil. 

Samme dag afholdes et dansekursus med An-
nette Christensen som danseleder og Martin 
Madsen som spillemand. 

Stedet hvor kurserne skal afholdes er endnu ikke besluttet, men så snart det er kommet på 
plads, vil det blive opslået på DGI’s hjemmeside. 

RGI Ø’s Spillemands- & Dansekursus 
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HELENE BLUM & HARALD HAUGAARD BAND - Rostved Forsamlingshus, Askedalsvej 5, 8410 Rønde 

ARRANGEMENTDETALJER 

Helene Blum: sang og violin 
Harald Haugaard: violin 
Kirstine Elise Pedersen: cello 
Mikkel Grue: guitarer 
Sune Rahbek: slagtøj 
Og en gæst… 

Koncerten udbydes med et reduceret antal billetter. Disse erhverves ved reservation 
via e-mail jakobholm@mail.dk alternativt sms til T: 23 71 18 49.Pris: 150,- 

Koncertens varighed: 1 x 70 minutter. 

Koncerten finder sted i Rostved Forsamlingshus, som indrettes i henhold til myndighedernes gældende regler for kul-
turarrangementer med siddende publikum herunder fremvisning af gyldigt coronapas. 

♫ 

Spillemandsmusik & Folkedans på Brenderup 
Højskole 11. - 17. juli 2021! 
 

Kurset er for alle med interesse for folkemusik og folke-
dans. Det indeholder dagstemaer med indbudte gæster, 
der hver for sig repræsenterer forskellige sider af traditi-
onen. Stort folkedansebal og udflugt i det fynske. Fredag 
opfører vi spillemandsmessen i Brenderup Kirke sam-
men med Buhakoret fra Ølsemagle Kirke. 

Se også omtalen i Laugsnyt nr. 2 
Ring eller skriv efter program: 
www.brenderuphojskole.com/folkemusik 
 

♫ 

FANNIKERDAGENE 2021 

Kategorier: Bal, Danseworkshop, Festival, Jam, Koncert, Spilleworkshop. Gratis entre for alle 

Dragter, musik, dans & kaffepunch, koncerter, events, optog, lokale produkter, teater og 
masser af fest. Fannikerdagene er den årlige fest i Norby, hvor vi hylder vores kultur, histo-
rie og traditioner med fest.  

Midsommerkoncert i Rostved d. 20. juni 2021 kl. 15:30 - 17:00 
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Fredag d. 9. – søndag d. 11 juli i Nordby, 6720 Fanø 

Med vaccinernes ankomst er vi fortrøstningsfulde, og ar-
bejder på at kunne gennemføre sommerens Fannikerdage 
med mere plads og et større program. Vi er parate til at 
tage utraditionelle løsninger i brug, så festdagene kan 
gennemføres trygt og i sikre rammer. Rigtigt mange nye 
deltagere har meldt deres deltagelse, og det giver mulig-
hed for at udvide programmet, så der bliver plads til alle. 

Historien om Fannikerdagene 
I 1953 tog “Rav Sine” initiativ til at samle nogle at by-
ens spidser for at etablere “Fannikerdagen”. 
Der var kun få kvinder tilbage på øen, som bar Fanødragten som deres faste klædedragt. 
Væk var sejlskibene, men Fanø var stadig en søfarts ø med to unikke søfartsbyer, Nordby 
og Sønderho. I Sønderho havde man i mange år afholdt “Sønderhodag”. Med Fanikker-
dagen i Nordby kunne fannikkerne nu arbejde målrettet for at bevare stoltheden og iden-
titeten som sejlskibs-ø og den levende kulturarv. 

♫ 

SØNDERHODAG Den tredje søndag i juli

Den 3. søndag i juli afholder Sønderho sin store traditionsrige fest for både børn og voksne. 

Fanødragterne bliver hentet frem fra kommoder og kister, og over 100 kvinder og børn ifø-
rer sig dragten, får bundet ”klude”(tørklæder) og deltager i brudeoptoget til Sønderho Mølle. 

Forrest går brudefolket, hvor brud og brudepiger har en blomsterkrone på hovedet Ved 
Sønderho Mølle bliver der danset brudedanse, sunget og præsenteret dragter. 

Som afslutning på Møllebanken danses der tra-
ditionel Sønderhoningdans, og brudefolket og 
spillemændene går derefter ned i byen og dan-
ser videre i de smalle gader.

Festen slutter af med Sønderhobal i Forsam-
lingshuset, hvor der danses sønderhoning til 
den lyse morgen. Festdagen har været afholdt 
hvert år siden fondens stiftelse i 1928 

♫ 

Folkemusik på Fanø 10. – 12. sep. 2021 
Koncerter, workshops, og dans. 
https://www.godtfolk.dk/velkommen 



 7

 

 

Nationalpark Mols Bjerge havde givet Hans Sydow, der er komponist og lydkunstner, en 
opgave. Opgaven bestod i at lave en såkaldt ”soundwalk” som skulle bruges i Nationalpar-
ken. En soundwalk er en mobilapp, der giver mulighed for at komponere fordybende lydop-
levelser og kortlægge dem, så folk der går rundt i f.eks. Nationalpark Mols Bjerge kan log-
ge på og høre om området. 
 

Hans Sydow fandt, via Spillemandslauget Djursland-Mols’ hjemmeside, frem til Walther 
Eriksen. Walther fortæller: 
 

”Jeg tror han kontaktede mig fordi jeg er med i Lauget, og bor i nationalparken. 
Først var der snak om, at vi skulle indspille noget musik, men da jeg fortalte om P. Madsen, 
ville han hellere høre noget af hans musik. 

Hans Sydow fik cd’en som Lauget indspillede i 2010, og da han gerne ville have noget lo-
kalt musik med, besluttede han sig for at bruge noget fra P. Madsen cd’en. Da han selv er 
komponist og interesseret i musikken, købte han også nodebogen.  

Jeg skulle, sammen med andre fra lokalområdet fortælle lidt om livet og området, og jeg 
fortalte også om P Madsen, Niels Viggo og spillemandslauget”. 

♫ 

Walther fik lydfilen og senere en invitation fra Syddjurs Bibliotekerne til et arrangement, 
hvor projektet blev præsenteres for offentligheden. Hvis du vil høre resultatet kan du lytte 
med, ved at klikke på nedenstående link 

https://soundcloud.com/jegkanhuske 
 

� Jeg kan huske Mols Bjerge: 

Fortællere: Aksel Dalsgård Olsen, Mogens 

Kjærgaard, Arne Mortensen, Poul Erik Bæ-

rentzen og Walther Eriksen 

Komposition og lyd design: Hans Sydow. 

I soundwalken indgår musik med Spillemandslauget Djursland-Mols fra cd’en »Musik af P. 

Madsen« 

”Jeg kan huske Mols Bjerge” er en del af projektet »Fra egen historie til fællesfortælling«. 

Det består i hverdagserindringer fra Mols Bjerge indsamlet og bearbejdet af komponist 

Hans Sydow. Fem mænd, som hver især har haft en relation til stedet i mange år fortæller. 

Lysten til at læse sker ved gode og relevante fortællinger. Og nysgerrighed overfor andres 

fortællinger skabes ved at dykke ned i egen historie. »Fra egen historie til fællesfortælling« 

realiseres af Syddjurs Bibliotekerne og Nationalpark Mols Bjerge med støtte fra Slots- og 

Kulturstyrelsen. 

Jeg kan huske Mols Bjerge – ”Fra egen historie til fællesfortælling” 
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Kalenderen. 

August 

Torsdag den 26. Laugsaften i Grenaa. Fællesspil med skiftende forspillere. 

September 

Torsdag den 9. Generalforsamling på Østre Skole kl. 18.30 og derefter fælles spil. 
Torsdag den 30. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen 
Fredag den ?? Bal i Baunhøj Mølle i samarbejde med Folkedanserforeningen FC  

Oktober 

Lørdag den 9. Spillemandskursus i Grenaa Idrætscenter med Maren Hallberg  

Torsdag den 14. Sammenspilsaften i tilpasset tempo. Tovholder er Karen Lindballe. 
Søndag d. 24. DGI Østjylland Dans & Musik afholder spillekursus. 

Torsdag den 28. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen 

November 

Torsdag den 4. Sammenspilsaften i tilpasset tempo. Tovholder er Karen Lindballe 
Torsdag den 18. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen 

Weekend d. 27./28. Muligvis er der Julemarked på Gl. Estrup – Det grønne Museum 

December 

Torsdag den 2. Sammenspilsaften i tilpasset tempo. Tovholder er Karen Lindballe. 
Torsdag den 9. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen 

Onsdag den 29. Julelegestue i Fannerup Forsamlingshus 

♫ Karen Lindballe – Juni 2021 ♫ 




