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Meddelelser Til Medlemmerne nr. 92  November 2021
Tilbageblik!
Vi er nu ved udgangen af 2021 og kan se tilbage på et år hvor intet har været som det plejer at være pga. cowid-19. Vi har måttet aflyse laugsaftner eller måttet reducere antallet af
deltagere som det blev påbudt os. Til gengæld har vi tilbudt flere sammenspilaftner, når
der var mulighed for det, til dem der havde tid og lyst.
Det hjalp da vi blevet vaccineret og smittefaren i Danmark aftog. Her i efteråret er smittetallet desværre igen ved at stige, så vi skal passe på, men med den 3. vaccination håber vi
på at kunne fortsætte med at mødes og spille sammen som vi plejer.

Her i efteråret har vi desværre måttet tage afsked med 2 trofaste medlemmer. Irma Kristiansen, der døde pludseligt den 13. oktober 2021. Irma har været med i Lauget, fra før det
blev stiftet i 1985, og også været med i bestyrelsen i en periode
Irma har altid været en god spillekammerat, der gerne tog et nap som forspiller, altid veloplagt og fuld af gode ideer til at gøre musikken mere levende. Irma vil blive savnet, både
i Lauget og i folkedansemiljøet.
Lene Jensen har desværre måtte trække sig, både fra bestyrelsesarbejdet og sit harmonikaspil, på grund af sygdom, Det er trist. Lene var en god spillekammerat og et vellidt bestyrelsesmedlem, og vi savner dig Lene.

Bestyrelsen
Formand

Karen Lindballe. Hornsleths Allé 17 B, 8500 Grenaa

6114 7767

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, 8500 Grenaa

2140 2855

Medlem

Hanne Wendelboe-Jensen. Rimsøvej 23, 8500 Grenaa

5099 6003

Suppleant Ingen for tiden
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Kontingent tid
Nu skifter årstallet snart til 2022, og straks efter nytår vil jeg sende kontingentopkrævninger ud.
Vi besluttede på sidste generalforsamling at holde kontingentet uændret,
så det for 2022 er fastsat ligesom i år, nemlig:
• Medlemmer, som ønsker at kunne deltage i torsdags-spilleaftenerne skal betale 300 kr.
plus en andel på 105 kr. af den husleje, som Lauget betaler til Kommunen for lån af
skolens lokale. Så i alt skal der betales 405 kr.
• Medlemmer, som ikke ønsker at deltage i torsdags-spilleaftenerne: 300 kr.
• Kontingent for foreninger, som ønsker at støtte Lauget: 150 kr.
Niels.

Også i år har nogen af spillemændene været på kurser.
Har I modtaget kursusbeviser i den forbindelse, så giv mig dem, når vi mødes, eller send dem
til mig.
Jeg skal have dem inden udgangen af januar 2022, for at jeg kan nå at søge tilskud fra Kommunen.
Hvis nogen af Laugets medlemmer skal have udbetalt kørepenge for kørsel til et arrangement,
hvor Lauget får betaling, så skal jeg have en opgørelse så tidligt, at jeg kan nå at få det betalt
inden nytår.
Niels.

SPIL DANSK UGEN 2021 DEN 1.-7. NOVEMBER
Uge 44 er Spil Dansk uge og vi valgte torsdag d. 4. november. Ester er
tovholder og havde i forvejen truffet aftaler med de tre steder hvor vi
traditionelt spiller.
Vi er en lille flok på 4 – 6 spillefolk der tager afsted, og er du interesseret i at være med, så
kontakt Ester Laris.
Først spillede vi ½ time i Posthavens café kl. 10 hvorefter vi blev budt på kaffe og kringle.
Videre til Grenaa Gymnasium hvor vi startede med at spise sandwichers. Kl. 11,55 var vi
parat i gymnasiets store kantine til at spille for eleverne i deres frokostpause. Det er et
meget lydhørt publikum som klappe energisk og kommer med opløftende tilråb.
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Vi sluttede på "Nærheden" kl. 13. Her havde man
forberedt sig på fest med en god frokost for
brugerne, og der var lagt op til dans. Og danset
blev der i den halve time vi spillede. Vi sluttede
med kaffe og æblekage.
En inspirerende dag med 3 vidt forskellige herlige
spilleoplevelser. Spillefolk var Niels, Lene,
Nanny, Ivan, Ester og Karen som forspiller. KL.

♫
Folkedansebal i Møllen
Datoen for en ”Kulturaftenen” i Grenaa er usikker, derfor aftalte Folkedanserforeningen
FC selv en dato for et bal med Møllelauget.
Det var fredag i uge 42, skolernes efterårsferie,
og da mange dyrker familien i denne uge kan
det være svært at samle deltagere.
Det lykkedes dog at samle 7 spillemænd og der
kom godt 30 dansere. Flest fra FC, men også
fra andre foreninger. Aksel og Else Margrethe
spillede for og Karen havde lavet programmet
og ledede dansen.
Det blev en dejlig aften med energiske dansere og spillefolk, og et Møllelaug som beredvilligt åbnede dørene og sørgede for kaffe/te, småkager og andre drikkevarer. KL

♫
Der er igen blevet spillet til julemarked på Gl. Estrup ”Det grønne Museum”.
Bodil Jensen, afdelingsleder i driftsafdelingen på museet, inviterede os til at
medvirke den 27. – 28. november. Spillemænd i Lauget har kunnet melde sig
og der er nu et lørdagshold og et søndagshold på hver 7 spillemænd. Knud Have sammensatte et program til lørdag og var forspiller sammen med Ellen B. Nørgaard.
Karen Lindballe lavede programmet til søndagsholdet og forspiller her var Else Margrethe
Molbech. KL

♫
Spillemandskursus
Nu fik vi endelig afholdt spillemandskurset med Maren Hallberg-Larsen efter, at det var
blevet aflyst 3 gange pga. corona. Det er så tradition, at vi afholder 2 kurser om året, gerne
på skift med en harmonika og en violin instruktør. Desværre er det svært at få egnede in4

struktører til at svare tilbage, når de bliver spurgt, men vi finkæmmer markedet og forhåbentlig er der en, der siger ja til at komme til Grenaa til foråret. KL

♫
Laugsaftner
Ove Andersen fortsætter med at komme og spille til Laugsaftnerne i Grenaa efter nytår.
Vi er mange der sætter pris på Oves undervisning og gode humør, og vi kan lære nyt hele
tiden. Hvis du har forslag til emner Ove skal tage under behandling, så giv mig et praj, eller sig det til Ove selv. Det kan være noget spilleteknisk, noget rytmisk eller måske nye
melodier til typedanse som vals, polka, sønderhoning og lignende.
Vi har aftalt følgende datoer. Torsdagene 27. januar, 24. februar, 24. marts, 21. april. KL

♫

Julelegestue i Fannerup Forsamlingshus
Fannerup Folkedansere har været nødt til at lukke foreningen fordi
deltagerantallet var for lavt. Foreningen vil dog gerne fastholde
den traditionelle festaften som julelegestuen er, så danserne i Fannerup og Spillemandslauget Djursland-Mols slår derfor dørene op
på trods af corona varsler, og inviterer til legestue, nu for 36. gang.
Jette Wulff, formand og danseleder i foreningen leder dansen, og
hun har allerede lavet programmet. Det er onsdag den 29. december 2021. Der kommer nærmere besked i Laugsnyt om dagens forløb og tilmelding. KL.

Husk,
at som situationen er nu, skal vi vise coronapas eller en gyldig negativ test

♫
Danselederne på Djursland indbyder til legestue
Det er i Vivild, fredag den 4. marts 2022 på Langhøjskolen i Vivild.
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Danselederne fra egnens folkedanseforeninger står for programmet og de vælger hver 3 –
4 danse til et fælles program. 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 folkedanseforeninger på egnen.
Overskuddet fra arrangementet deler Lauget med
danselederne og det bruges til kurser eller andet.
Sæt kryds i kalenderen og meld dig gerne til at spille når tiden nærmer sig. Danserne sætter pris på et stort orkester. KL
.♫
Laugets spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus.
Fannerup Forsamlingshus er reserveret fredag den 18. marts 2022, fra kl. 14, så vi kan nå
at spille sammen inden aftenens bal. I slutningen af februar vil der blive sendt indbydelse
ud til foreningerne, men sæt kryds i kalenderen ved datoen allerede nu. Det er dejligt, hvis
vi bliver et stort orkester
Legestue eller bal, hvad er forskellen? En legestue er en gammel betegnelse for et bal.
I ”Ordbog over det dansks sprog” står der bl.a.: ”En Legestue er sted (stue), hvor (almuens)
ungdom samles til leg og dans. Andre ord er: Dansestue, Julestue eller (offentlig) dans”.

En legestue i dag indeholder ofte danse der skal forklares, fordi danserne ikke kender dem
så godt i forvejen. Til et bal for folkedansere, skal dansene være nemt genkendelige og
nemme at forklare. Så føler danserne, at de får danset rigtigt meget. KL

♫
Store Sammenspilsdag
Ove Andersen og Bent Melvej har gennem mange år samlet deres 3 musikskolegrupper til ”Store Sammenspilsdag”
en gang om året. Dagen afsluttes med at bal samme aften.
For år tilbage blev deltagerne inviteret til Grenaa et par
gange, og siden har Lauget også deltaget i begivenheden.
Ove underviser i en spillemandsgruppe i Randers ("Orn´li folk") og en anden i Århus
("Valseværket") og Bent underviser en spillemandsgruppe i Viborg.
Da musikskolerne ikke benytter ”358”, er balprogrammet på løse noder. Mange af melodierne/dansene, er dog kendte melodier fra ”358”, men det er vigtigt at have de løse noder
og samle dem i de sæt, som anvendes til ballet.
Er du interesseret i at deltage så giv besked til Ivan Knudsen eller Karen Lindballe. Hvis
du har brug for noderne, så sig det til Ivan, han har dem på sin PC og kan sende dem pr. Email: lik@boennerup.net.
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Da det er krævende for både spillemænd og forspillere at spille hele dagen fra kl. 10 – 24,
er det nu besluttet at lave 1 øve dag og derefter afkorte ”Store Sammenspilsdagen”. Derfor
mødes man nu for at spise aftensmad sammen og spille til ballet.
Der er fastsat en øvedag på Randers Musikskole lørdag den 12. februar 2022. Store
Spilledag er i starten af april, men den er ikke fastlagt endnu. KL

♫
DGI Østjylland - Sommerdans.
I april og maj arrangerer DGI Østjylland sommerdans i forskellige foreninger i området. I 2020 og 21 havde Lauget således aftalt at stå for sommerdansen i maj, men begge gange blev det aflyst pga. corona. Nu er der fastlagte en ny dato, nemlig torsdag den 5. maj 2022, og så lykkes det forhåbentlig. Det foregår i festsalen på Østre Skole.
Alle spillemænd (begyndere såvel som øvede) er meget velkomne til at spille med. Tidspunkt: Kl. 19.00-22.00. Det koster ikke noget for spillemænd at deltagemen men husk kaffkurven.
DGI Østjylland udsender en folder med datoer og foreningernes danseprogrammer i god
tid inden den første sommerdanseaften. KL
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Kalenderen.
Januar
Torsdag den 6.
Torsdag den 22.
Torsdag den 27.

Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe
Gjerrild Folkedansere holder Vinterlegestue. Spillemænd er velkomne
Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen

Februar
Torsdag den 3.
Lørdag den 12.
Torsdag den 24.

Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe
Spil i Viborg. Øvedag før Store Spilledag.
Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen

Marts
Torsdag den 3.
Fredag den 4.
Fredag den 18.
Torsdag den 24.

Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe
Spil til Danseledernes legestue i Vivild
Laugets eget spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus
Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen

April
Lørdag den ?
Lørdag den ?
Torsdag den 21.
Fredag den22.
Torsdag den 28.

Store Spilledag i Viborg (måske lørdag d. 9)
Spillemandskursus i Grenaa.
Laugsaften i Grenaa Instruktør: Ove Andersen
Ørum Folkedansere afholder Legestue. Spillemænd er velkomne
Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe

Maj
Torsdag d. 5.
Torsdag den 19.

Laugets sommerdans i Grenaa i samarbejde med DGI Østjylland
Laugsaften i Grenaa.

Juni
Torsdag den ?

Sommerafslutning

♫ Karen Lindballe – november 2021 ♫
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