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Sammenspilsaften
Laugsaften
Julelegestue
Gl. Estrups julemarked
Vinterlegestue i Gjerrild
Spillemandskursus i Thyregod

Sammenspilsaften torsdag d. 2 december
116
272
637
668
L 22
L 54
L 154
L 157
L 162
L 196
Løs

358 og Laugsmappen
Kontra med Mollevit
Ottemandsdans
Den gamle Tretur med 4 par
Vals fra Lille Velling
Hopsa fra Salling
Chr. Madsens sølvbryllupsvals
Skinbraka med Lurku
Troll polskan
Hamborger
Hambo fra Boda
Menuet nr. 12 fra Lolland

Laugsaftnen, torsdag d. 9. december.
Det er sidste Laugsaften i 2021 med Ove Andersen, men heldigvis fortsætter han efter nytår.
Ove måtte melde afbud d. 18. november, så her
står de melodier vi spillede i oktober

Her er forslag til melodier vi kan spille torsdag d.
2. december.

Nr.
L9
L 164
L 68
157
431
Løs

Det spillede vi sidst
Mads Enggaards Hamborger
Bette vals
Du har så kønne øjne
Kontrasejre fra Nr. Radsted
Kontrasejre fra Langeland
Furubums Polska

Laugsbladet med forårets kalender er på vej. Du får det når vi ses, og ellers bliver det udsendt.
Husk Julelegestue i Fannerup Forsamlingshus
Vi holder fast i de gode traditioner, og holder derfor julelegestue sammen med Fannerup Folkedansere. Det
er den 29. december og der er sendt indbydelse ud til foreningerne. På indbydelsen er der nu tilføjet, at man
skal vise coronapas eller gyldig negativ test for at deltage.
Jette Wulff, har lavet danseprogrammet og det bliver sendt til jer snarest muligt. Traditionen tro, starter vi
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
Mht. aftenkaffen som Fannerup folkedanserne vil stå for, er det
nødvendigt med en tilmelding. Der ligger derfor en liste fremme
på laugs- og sammenspilsaftenerne. Du kan også melde dig til
mig via e-mail eller telefon.
Vi har holdt julelegestue i 35 år, så minus corona-året 2020 er det
er nu den 36. gang. Jeg håber vi kan gennemføre det i år og at rigtig mange af jer vil komme og spille med selv om faren for coronasmitte lurer. KL.
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Gl. Estrups julemarked
Forberedelserne til Gl. Estrups julemarked kom på plads og 2
hold spillemænd fra Lauget mødte op den 27. og 28. november. Det var 28. gang og det var lige så hyggeligt som det plejer at være. Scenen vi sidder på er blevet en del større og er
smukt pyntet med gran og lys. Det ses dog ikke på billedet.
Fra Randers Netavis
har jeg sakset billeder
og tekst:
”Underholdning med
Spillemandslauget Djursland-Mols kunne man finde oppe på loftet
hvor der også var cafe og flere gode stande”.

Gjerrild folkedanseres formand Bo Mikkelsen inviterer os alle til vinterlegestue.
Kære spillemænd! Året er ved at gå på hæld, så vi iler med en invitation til jer spillemænd til at medvirke i orkesteret
ved vores traditionelle vinterlegestue i januar måned.
Nu har vi jo været forhindret i at afholde legestuen de sidste 2 gange, så jeg håber meget at vi får mulighed for at gennemføre det til januar. Orkesteret er en blanding af spillemænd fra flere foreninger og fra spillemandslauget og vi har
heldigvis altid fået en stor opbakning fra jer til disse legestuer. Vi oplever hvert år at de mange veloplagte spillemænd
har en stor ære af, at aftenen bliver en stor succes. Og vi ser at der kommer flere dansere langvejs fra for ikke mindst
at kunne nyde den gode musik.
Igen i år har Allan og Tom lovet være forspillere og de vil tage Jan med som bl.a. spiller på Bas. Til orientering for de
som ikke ved det, har de 3 dannet en trio, der både spiller til dans og til koncert.
Eftermiddagen vil fra kl.14.00 være afsat til at øve danseprogrammet igennem og det er åbent for alle, der har lyst til at
deltage her. Kender I evt. nogle som ikke er med på maillisten, men som godt kunne tænke sig at være med, er I
velkomne til at invitere dem med. Folkedanserforeningen vil som tidligere sørge for eftermiddagskaffe/the og aftenkaffe med kagebord. Vi vil ligeledes være vært ved en varm ret til aften inkl. drikkevarer til alle de som møder op.
I god tid inden legestuen vil danseprogrammet og evt. løse noder til melodier der ikke står i ”358”, Laugsmappen eller
Else Margrethes ”Den Sorte Nodebog” blive tilsendt til alle der deltager. De som gerne vil være med, kan henvende
sig til Aksel eller undertegnede på nedenstående telefon nr. eller via mail.
Vi håber at se rigtig mange af jer d. 22-1 så at vi kan få endnu en rigtig god legestue.
Bo Mikkelsen: boris@mikkelsen.mail.dk Tlf. 40176469 - 40304964 og Aksel Pedersen: elseogaksel@live.dk Tlf. 20253985

Venlig Hilsen Gjerrild folkedanserne - Bo Mikkelsen

Thyregodtræf
Efter en pause med corona, er Thyregodtræffet tilbage i 2022. Det er som sædvanlig
lørdag i uge 7 lørdag den 19. februar på Thyregod Skole.
Det er 31. gang at du kan opleve masser af spillemandsmusik, folkedans og hyggeligt
samvær. Der er undervisning i grupper og orkesterspil.
Dagen slutter med folkedansebal, hvor en stor flok spillemænd spiller op
Du kan hente invitationer og tilmeldingsskema ved at skrive til mig eller på
”Spillemandskredsens hjemmeside: Spillemandskredsen - Syddanmark KL

Hilsen fra Karen
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