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Meddelelser Til Medlemmerne nr. 93  Juni 2022
”I disse tider”
Bekymringen for at blive smittet med Corona var i aftagende, og i foråret 2022 fungerede
Lauget normalt igen med de sædvanlige aktiviteter. Laugs- og sammenspilsaftner blev afviklet som de var fastsat i kalenderen, og Danseledernes legestue og Laugets eget bal blev
gennemført.
Laugets spillemandskursus med Rasmus Nielsen måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldte. I samarbejdet med DGI forventes det, at der skal være mindst 14 tilmeldte for at et
kursus kan gennemføres økonomisk. Selv om alting er blevet dyrere, vil vi nødigt sætte
kursusprisen yderligere op end den stigning der lige er kommet.
Intentionen fra Laugets side er at skifte med henholdsvis en violin og harmonikainstruktør.
Til efteråret har vi derfor lavet aftale med Mette Kathrine Jensen Stærk, som har sagt ja til
at holde Laugets kursus i Grenaa Idrætscenter.
Ingen kan vide, om vi får et corona frit efterår, men vi ser frem til, at vi kan fortsætte med
det, der allerede er planlagt. Med dette Laugsblad følger derfor efterårets kalender, så vi
kan få gang i spil og dans igen.
Laugets generalforsamling er planlagt til den 8. september, da den ifølge vedtægterne skal
afvikles i løbet af den måned.
Hold også øje med vores hjemmeside som opdateres jævnlig:
www.spillemandslaugetdjurslandmols.dk

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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Laugs- og sammenspilsaftner
Ove er allerede blevet spurgt om han vil fortsætte med at komme til Laugsaftnerne i efteråret én gang om måneden, og han har sagt ja. Det bliver den 22. september, 27. oktober,
24. november og 8. december.
Den 25. august har vi en spilleaften som vi selv må stå for, og i bestyrelsen har vi fået en idé
til aftenens indhold. Vi vil bl.a. arbejde med sønderhoninger og sønderhoningsæt. Hvordan
får vi afsluttet en sønderhoning og samtidig orientere orkestret. Vi deler forspiller rollen så
flere kan prøve. KL
♫
Laugets Sammenspilsaftner fortsætter for alle der har lyst til at spille med. Du har indflydelse på programmet, så sig gerne til hvis du har ønsker om noget der skal spilles og vær
med til at foreslå nogle melodier. Måske skal vi kaste os over en bestemt genre som vals,
scottish eller turdanse fra ”358”. Jeg skriver gerne om det i Laugsnyt, så numrene bliver
kendt på forhånd. Vi starter op i et roligt tempo og arbejder det op. Der er også mulighed
for at eksperimentere med 2. stemmer, efterslag eller evt. andet.
Du er også velkommen til at stå for nogle af disse sammenspilsaftner, så sig endelig til.
Man behøver ikke at være en garvet forspiller, men blot være den der tager startakkorden,
holder gang i melodien og fornemmer niveauet på holdet.
Det er sjovest at spille når vi er mange, så jeg håber at der fortsat er opbakning. Der er sammenspilsaftner den: 13. oktober og 10. november. Lauget har booket Musiklokalet på Østre
Skole hver torsdag sæsonen igennem, så hvis der er behov, kan vi arrangerer ekstra aftner. KL
♫
Laugets spillemandskursus med Mette Kathrine Jensen Stærk.
Den 19. november 2022 i Grenaa Idrætscenter
Mette Kathrine skriver her lidt om sig selv!
I 1998 startede der en folkemusiklinje på Det fynske Musikkonservatorium og efter et år på MGK i Holstebro, blev jeg optaget
i 2001. Der var kun 4 musikstuderende pr. årgang: en russer, en
skotsk australier og…. drengen ude fra skolebussen!!!
Hver eneste morgen i 10 år havde jeg stået på skolebus sammen
med Kristian Bugge. Stået uden at snakke. Og nu var vi kommet
i samme klasse og havde samme interesse for den traditionelle
danske folkemusik. Duoen Jensen & Bugge var født.
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På konservatoriet fik jeg harmonikatimer hos Carl Erik Lundgaard, Lilian Vammen og
svenske Lars Holm. Men at studere folkemusik er jo lige så meget et livsstudie, så ”timerne” tog nogle gange dage med snak, dans, musik og spillejobs i det ganske land.
Kristian og jeg tog rundt i Jylland og spillede med blandt andre Karl Skaarup fra Thy og
Peter Uhrbrand fra Fanø. Jensen & Bugge har turneret en del i hele verden. Det største
eventyr startede i 2008 i USA, hvor Kristian og jeg mødte Dwight Lamb, som var efterkommer af en gammel spillemand, Kræn Jerup fra Vendsyssel. Et helt Vendsysselrepertoire blev lært – og USA og Danmark blev turneret tyndt. Dwight er en sand skattekiste af musik og tradition. Hans families melodier blev glemt i Danmark, men som Dwight
siger, så har hans familie holdt melodierne i live i over 100 år, så nu er det godt Jensen &
Bugge tager dem med tilbage igen og genlærer de danske spillefolk et unikt repertoire.

Fredag den 3. marts
Danseledernes legestue i Vivild blev gennemført
på bedste måde med 5 skiftende danseledere. Programmet var sendt ud på forhånd og danseledernes egne faste spillemænd, var forspillere på de
enkelte danselederes sæt. En del melodier var meget svære at spille, men med rutinerede forspillere, kunne mange være med på de fleste af melodierne alligevel.
Der var omkring 44 dansere fra de fleste af egnens foreninger og der var 12 i orkestret.
Denne aften sørger musikken selv for at tage kaffe med og Hanne Wendelboe-Jensen havde sørget for kage til alle. KL

♫
Fredag den 18. marts
I 2 år var Laugets spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus blevet udsat pga. corona, men nu kunne det endelig afvikles.
Karsten Molbech, der er formand i Ørum Borgerforenings Folkedansere, havde allerede i 2020 ønsket at være danseleder for en aften, og han
havde dengang lavet programmet. Det blev nu fundet frem og pudset af.
Traditionen tro kunne de spillemænd der havde lyst, komme kl. 14.30,
drikke deres medbragte kaffe og øve melodierne igennem.
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Karsten var der samtidig med os, så han kunne danse lidt med og forberede sig.
Tolv fra Lauget var tilmeldt. Desværre
sendte 5 af dem afbud pga. sygdom, de
3 pga. af corona.
Kl. 19. 30 kom danserne, i alt 28, og
dansen gik lystigt til kl. 23.00 under
Karstens gemytlige ledelse. Der var en
meget hyggelig og lystsluppen stemning.
Karsten sørgede også for aftenkaffe til orkestret og Ester bragte hjemmebagt kage. KL

♫
Torsdag den 5. maj holdt Lauget Sommerdans på Østre Skole. Sommerdansen arrangeres
i samarbejde med DGI Østjylland og den skulle allerede have været afholdt i 2020 men
var blevet udsat pga. corona. Det blev den også i 2021, så det var dejligt at det endelig
kunne lade gøre.
Der er desværre tilbagegang i medlemstallet hos folkedanseforeningerne efter de 2 år med
corona, men heldigvis mødte der en god flok dansere op.
Og hvilket orkester!
Der kom 13 fra Lauget godt bakket op af 2 harmonikaspillemænd,
Kirsten fra Ebeltoft og Mogens
fra Ry. Der var 15 i alt, og det
blev da også lidt af et puslespil at
få placeret samfulde i salens ene
hjørne så alle kunne få kontakt
med Torben der var forspiller
Det blev en rigtig god aften med stor danseaktivitet og et velspillende orkester. KL
Formand i Gjerrild Folkedanseforening Bo. Mikkelsen skrev da også en hilsen tilbage: ”Tak
for et rigtig godt danseprogram og et særdeles veloplagt orkester – stor ros til jer alle!!”

♫
Spillemandsgruppen ”Rasmus Storm” holdt workshops i 1700 tals musik.
Laugets spillemandskursus den 30. april med Rasmus Nielsen måtte desværre aflyses pga.
for få tilmeldte kursister. Der skal være minimum 14 for at det kan løbe rundt siger DGI
Østjylland.
5

Spillemandskredsen havde samme dag arrangeret en kursusdag på Fredericia Gymnasium
med 1700 tals musik med udgangspunkt i Rasmus Storms nodebog og spillemandsgruppen
”Rasmus” som instruktører.
Spillemændene i ”Rasmus” er Ove Andersen, Lars Lilholt, Bent Melvej, Michael Sommer, og Benny Simmelsgaard. De var der alle på nær Lars Lilholt der havde meldt afbud pga. sygdom.
Der var workshop kl. 13 – 17. Koncert med ”Rasmus”
kl. 19 – 20 og derefter legestue for de dansere der samtidig var på dansekursus i 1700 tals danse.
Da jeg nu ikke skulle være kursusleder i Grenaa på Laugets kursus med Rasmus Nielsen,
tog jeg på kursus i Fredericia sammen med Anni Buhl. Og hvilket kursus.
Der var tilmeldt 55 spillemænd og næsten lige så mange dansere.
Workshoppen startede med at spillemændene i fællesskab med
”Rasmus” lærte en melodi ”Skovsøen” (Seras nr. 9) på øret. Herefter gik vi ud på forskellige hold efter instrument. Violiner med Ove
Andersen og Micael Sommer og harmonikaer med Bent Melvej.
Benny Simmelsgaard spillede med kontrabasserne og blæserne blev
instrueret af Mads Kjøller der var hidkaldt til lejligheden.
Klokken 18 var der fællesspisning med danserne, og der var plads nok på det meget flotte
gymnasium. Vi overværede derefter en times meget dynamisk koncert med de 4 dygtige
”Rasmus” spillemænd, og herefter var der legestue i den sal som danserne havde været i
om eftermiddagen.
Det var en stor og meget speciel
oplevelse at spille til legestue med
så stort et orkester i bedste Ove
Andersen og Bent Melvej stil. Det
var ligesom når vi er til store Spilledag med de to. Danseprogrammet var sammensat af Ove og Bent
og det var også de to der ledede legestuen. Vi sluttede kl. 23 efter en
meget inspirerende dag.
En dejlig dag hvor Anni og jeg mødte mange af de spillemænd som vi også møder når vi
er på Spillemandskredsens kurser på Snoghøj Højskole til nytår og på Høng Landbrugsskole i august.
Da vi ikke ville køre den lange vej hjem midt om natten havde vi booket overnatning på
Danhostel Vejle. Nemt og bekvemt. KL
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Inspirationskursus i Høng19.-21. august
Har du hang til god spillemandsmusik – så tag til Høng - Vi glæder os til at se dig
Instruktører: Bent Melvej Nielsen og norske Sigrid Stubsveen.
Kursussted: Sjællands Landbrugsskole,
Finderupvej 8, 42 70 Høng
Fra fredag kl. 18.00 - 19.00 / Søndag kl. 14.00
Indkvartering: 2 personer på elevværelser med bad og
toilet. Medbring sengetøj, linned og håndklæder.
Pris:

For medlemmer af Spillemandskredsen:
Prisfor ikke medlemmer:
Tilmeldingsfrist: 25. juni 2022.

2.100,- kr.
2.950,- kr.

www.spillemandskredsen.dk

Benyt Laugets medlemskab af Spillemandskredsen.
”Først til mølle” Kontakt Niels Holm Larsen

♫
Fredag den 9. september kl. 19:00 - 22:00
Bal med Dwight Lamb, Mette Kathrine Jensen Stærk og Kristian Bugge
Kulturmaskinen, Frølageret, Odense Farvergården 7, Odense. Entré 100 kr.
Dwights bedstefar Chris Jerup udvandrede fra Danmark
i 1893 fra Vendsyssel til Iowa med sig havde han sin violin og en masse melodier, som han havde lært af sin far
den berømte spillemand Kræn Jerup. Mange år senere
lærte hans barnebarn Dwight melodierne af ham, da han
flyttede ind hos datteren Mary Lamb. Siden 2008 har
Mette Kathrine og Kristian spillet sammen med Dwight.

♫

Godtfolk Festival på Fanø. Koncerter, baller, workshops, musik
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Kalenderen.

August
Weekend 19. - 21
Torsdag den 25.

Spillemandskredsens kursus i Høng
Laugsaften i Grenaa. Fællesspil – Sønderhoninger mm.

September
Torsdag den 8.
Torsdag den 22.
Fredag den ?

Generalforsamling på Østre Skole kl. 18.30 og derefter fælles spil.
Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen
Vi forventer, at der er bal i Baunhøj Mølle med FC-Folkedanserne

Oktober
Lørdag den 8.
Torsdag den 13.
Søndag d. 23.
Torsdag den 27.

Thyregodtræf
Sammenspilsaften i tilpasset tempo. Tovholder er Karen Lindballe.
DGI Østjylland Dans & Musik afholder spillekursus i Hadsten.
Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen

November
Torsdag den 10.
Lørdag d. 19.
Torsdag den 24.
Weekend d. 26./27.

Sammenspilsaften i tilpasset tempo. Tovholder er Karen Lindballe
Spillekursus med Mette Kathrine Jensen Stærk. Grenaa Idrætscenter.
Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen
Vi forventer at skulle spille til Julemarked på Det grønne Museum

December
Torsdag den 8.
Torsdag den 29.

Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen
Julelegestue i Ørum Forsamlingshus

♫ Karen Lindballe – Juni 2022 ♫
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