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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 3.  Marts 2022 
 
Indhold: 

 Sammenspil - og Laugsaften 
 Laugets spillemandsbal 
 Sommerdans i DGI 
 Lauget internt 
 Skovstævnet i Gjerrild 2022 
 Andre festligheder 

 
 

 
Sammenspilsaften d. 3. marts. 
Fredag d. 4. marts holder Djurslands 
Danseledere legestue på Langhøjskolen. 
Da der er en del melodier på programmet 
som ikke er så kendte, har jeg lavet et ud-
pluk og forerslår, at det er nogle af dem vi 
spiller. Kom selv med evt. ønsker. 
 
 

Laugsaften i marts 
Torsdag d. 24. havde vi igen spilleaften med Ove, til gensidig 
fornøjelse. Ove sætter gang i spillet med mange gode finesser og 
fornøjelige historier og får til gengæld inspirerende mod og med-
spil fra os der er til stede. 

 
 

 
Husk Laugets spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus fredag den 18. marts. 

Tilmeld dig snart, så vi er sikre på et stort orkester. En del er allerede tilmeldt, men vi skal gerne være fle-
re. Forsamlingshuset er reserveret fra kl. 14, og vi starter med at drikke den medbragte kaffe/te ved 14.30 
tiden. Vi gennemgår legestueprogrammet og senere spiser vi den medbragte aftensmad.  
 

Karsten Molbech fra folkedanserne i Ørum Borgerforening sagt ja til at stå for 
programmet og lede dansen. Da vi ikke har køkkenadgang tager Karsten aften-
kaffe med og Ester Larris tage brød med til spillemændene. 
Indbydelsen til ballet er sendt ud til folkedanseforeningerne, og så snart jeg har 
din tilmelding sender jeg programmet. 
Giv besked, om du vil være forspiller på en del af programmet. 

 
 

 
I år deltager Lauget i DGI Østjyllands ”Sommerdans”. Det er torsdag den 5. maj på Østre Skole. 
 
Grethe Nielsen fra DGI Østjylland har samlet programmer fra de foreninger der ønsker at afholde Som-
merdans i år og de udkommer i et hæfte der udsendes. Alle spillemænd er velkomne til at møde op til samt-
lige arrangementer.  
 
Lauget står selv for et d. 5. maj i Østre Skoles festsal. Jeg har lavet programmet og guider danserne igen-
nem aftenen og så håber jeg, at rigtig mange vil komme og spille med. Forhåbentlig er der også et par styk-
ker fra Lauget der vil spille for. Det koster ikke spillemændene noget at deltage, men husk kaffen. KL 
 
 
 

 Laugets medlemsliste for 2022 er snart afsluttet og vil blive sendt ud til alle medlemmer. Vil du tjekke 
dit navn mm. og melde tilbage til mig, hvis der er fejl, eller der er sket ændringer. Hvis du ikke ønsker 
at stå på listen når den sendes ud pr. mail, bedes du sige det til mig snarest. KL 

 
 
 

! 

 

 
 ”358”  Laugsmappen og Sorte 

49 Sving Kontra. L 148 Pøls Hamborger 
106 Kvadrille, Tåsinge L 199 Hambo, D-dur polska 
165 Firetur Hillestrup S 39 Thorningvalsen 
220 Kontra otte S 111 Svensk Polka 
279 Kontra, Svinninge Firtur S 154 Niels Jørgensens Ottemandsdans 
522 Oxekow, Sjælland S 235 Fleninge fornøjelse 
616 Engelsk, Hardsyssel S 262 Anthon Kusks sekstur 
 Det spillede vi d. 24.02.2022 

Scottis fra Lyø L 13 
Skottis e. Erik Gill Løs 
I skovens dybe stille ro løs 
Gånglåt e. Skoma’rfar løs 
Lette Hans 85 
En Skærsommernats-drøm 209 
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Lørdag d. 30. april kl. 9.30 - 16.00. - Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, 8500 Grenaa 
Instruktør er Rasmus Grams-Nielsen fra Odense. 

Kom og vær med til en helt forrygende dag i selskab med andre spillemænd. 
Prisen er 395 kr. for undervisning, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe 

Tilmelding senest d. 10. april 2022. www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202211448013  
 

 
Bo Mikkelsen, formand i Gjerrild folkedanserforening har sendt dette brev til folkedanseforeningerne. 
 
Kære foreningsformænd, danseledere m.fl.! 
Det er nu 2 år siden der sidst har været afholdt stævne i Gjerrildskoven. Vi er optimistiske i år og satser på at det bli-
ver muligt at afholde stævnet. 
Corona har efterfølgende haft nogen indflydelse til om der er tilslutning overhovedet til div. arrangementer, så derfor vil 
vi gerne høre om netop I kunne have interesse i at deltage – det er ikke kun om man vil være med i en opvisning men lige 
så meget om han kunne tænke sig at komme og være med til den efterfølgende legestue. Skriv derfor kort om det er noget 
for jer – så har vi ligesom en indikering på om der er opbakning til, at vi kan gå videre med forberedelserne. 
Med venlig hilsen Bo Mikkelsen 
 
Hvis der bliver opbakning fra folkedanseforeningerne, mon så ikke vi fra Lauget bliver bedt om at 
komme og spille i det store orkester som vi plejer. 
 
 
 

Generalforsamling, gule ærter og bal i Aarhus Folkemusikhus, den 26. marts, kl. 20:00 - 23:00 

Bal med Jensen og Bugge. Harmonikaspilleren Mette Kathrine Jensen Stærk og violinisten Kristian Bugge 
dannede i 2001 folkemusikduoen JENSEN & BUGGE. Siden har de spillet swingende og energisk dansk 
folkemusik, ved dans og koncerter i både i Danmark og mange steder i den store verden. 
Entre: 75,- Kr. for medlemmer. 100,- Kr. for ikke medlemmer. Aarhus Folkemusikhus, Viborgvej 53 Aarhus V, 8210 
 
 

 
 

Spillemandsmusik & Folkedans på Brenderup Højskole 10. – 16. juli 2022 
 

 
Kurset er både for begyndere og øvede. Det er bygget op omkring dagstemaer med indbudte gæster, som hver for sig re-
præsenterer forskellige sider af folkemusik- og dansetraditionen. Formiddagene står på spille- og danseværksteder ved 
de faste instruktører: Jakob Koch og Stig Christiansen, Sammenspil - Alle Instrumenter. Britta Koch, Spil til danse-
værkstedet, Mie Nielsen, Danseværkstedet – danseleder. Manny Skjærbæk, Kursusleder - Klarinet og tværfløjte 
 

Højskolen glæder sig til at byde velkommen til en uge fyldt med folkemusik, folkedans og godt humør. 
 

SØNDAG: Ankomst og indkvartering kl. 13.00 - 15.00 Ankomst og indkvartering 
MANDAG: Sjællandske instruktører: Annette Thomsen og Ole Skov. Spillemand Jørgen Hanskov 
TIRSDAG: To generationer: Kirstine Nurdug Jensen, Kbh. danseleder og Ole Nurdug Jensen, Århus, violin  
ONSDAG: Udflugt i det fynske 
TORSDAG: Dans og musik fra 1700 tallet: Anna Aagaard, Ringe, danseleder, violin. Frey Klarskov, Ringe, Harmonika, guitar 
FREDAG: To generationer præsenterer dans og musik. Lene Sand Christensen, danseleder Kirstine Sand Haugaard Rasmus-

sen, violin. Samme dag: Koncert med Fiolministeriet  
LØRDAG: Morgenmad og morgensamling. Fælles afsked med øvrige deltagere. Afrejse senest kl. 10. 
 

Man kan tilmelde dig på dette link https://brenderuphojskole.com/events/spillemandsmusik-folkedans-787/  
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