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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 11, november 2016. 
 

 

Indhold:  

 Sammenspilsaftner 

 Julelegestue 

 Kursustilskud fra Grenaa Kommune  

 Spillemandkurser i januar 

 

Sammenspilsaftner 

Torsdag den 24. november er der sammenspilsaften igen. En del melodier fra oktober programmet er atter 

med, og dertil yderligere 6 nye melodier. De 15 numre er stadig fra 358 bind I.  

 

28 Den røde Lue, Hadsund 

171 Lang Menuet 

182 Jens Madsens Livstykke 

192 Fandango I, Vendsyssel 

208 Hoftur, Møn 

220 Kontra Otte, Lestrup 

233 Hornfiffen, Randersegnen 

255 Hamborg Sekstur 

301 Madammen 

20 Polonaise, Jydsk på næsen 

83 Familie Tretur 

299 Morten Larsen 

321 Knud Jepsens Vals 

325 Firtur, Vejle 

343 Sekstur på Række 

 

Har du ønsker om andre numre vi kan spille, så giv mig et praj og gerne i god tid, så vil jeg tage dem med i 

programmet. 

 

 

Julelegestue den 29. december 2016 

Vi er midt i november og det er tid til at tænke på julelegestuen den 29. de-

cember. Vi holder den sammen med Fannerup folkedansere og Jette Wulff, 

der er foreningens danseleder nu, vil snart sende et danseprogram til mig. 

Det sender jeg videre til de tilmeldte. 

 

Det er 33. gang at Lauget holder julelegestue, så det er blevet en god tilba-

gevendende tradition. Jeg håber da også at rigtig mange af jer vil komme og 

spille med. 

 

Fannerup Forsamlingshus blev renoveret sidste efterår, og da vi benyttede 

det i marts var der en meget dårlig akustik. Det har man nu fået rettet op på 

med nogle plader under loftet, har jeg hørt. Fannerup folkedanserne plejer at 

julepynte salen, så mon ikke de gør det igen. De står også for aftenkaffen til 

spillemændene. Derfor er det vigtigt med en tilmelding om du kommer. 

 

Vi starter 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 kan komme kl. 19 er det også ok, men giv 

venligst besked om hvornår du kommer. 
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På laugs og sammenspilsaftner lægger jeg en tilmeldingsliste frem. Skriv dig på den eller skriv eller 

ring til mig: 8632 5602/6114 7767 eller på mail 17b@stofanet.dk . 

 

Fortæl også om du vil være forspiller på en del af programmet. 

Indbydelsen til folkedanseforeningerne vil snart blive sendt ud, og da rigtig mange dansere trænger til at 

komme ud og røre sig mellem de to højtider, plejer aftenen at være velbesøgt med god stemning og stor 

danselyst. 
 

 

Indsamling af kursusbeviser. 
Hvis nogen af laugets spillemænd har været på spillekursus i 2016 og modtaget et kursusbevis herfor, så vil 

jeg gerne have en kopi af beviset tilsendt, således at jeg kan søge kommunalt tilskud hjem. 

Send dem til mig straks i begyndelsen af det nye år. 

 

Med venlig hilsen; 

Kassereren.  

Niels Holm Larsen 

Ålsrodevej 105. 

8500 Grenaa 

Mail: nhl@post2.tele.dk 
 

Spillemandkurser 
 

Landsforeningen Spillemandskredsen afholder nyt-

årskursus på Snoghøj Folkehøjskole d. 1.-4. januar 

2017 

Emnet er: Musik fra Sønderjylland og Forskellige 

egne. (To af dansebeskrivelseshæfterne hedder så-

dan, men noderne står også i ”358”) 

 

Spillemandslauget Djursland-Mols er medlem i Spil-

lemandkredsen og vi har et kursustilskud til rådighed 

til 1 person. Se indbydelsen i ”Trin & Toner” på side 

22. 
http://folkedanseren.dk/Messages/Inbox/GetFile.aspx?id=7139  
 

Vi har et medlemsnummer der skal bruges ved til-

meldingen, så ring til mig og får det hvis du er inte-

resseret. Tilmeldingsfrist er den 15. november. 

 

Tilbud om spillemandkurset i Oksbøl har du forhåbent-

lig fået i din E-mail Box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange hilsner fra Karen 
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