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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 1, januar 2018 
 
Indhold:  

• Julelegestuen 2017 

• Sammenspilsaften 

• Laugsaften 

• Danseledernes legestue 

• Spillemandskredsens træf og generalforsamling 

 

 
 
 
 

 
Julelegestuen var en dejlig oplevelse.  

En hyggelig eftermiddag og et stort sammenspillet orkester. Et dygtigt forspil af Lisbeth og Poul, et godt 
program, en stor flok dansere der fyldte salen og ikke var af gulvet 
samt en dygtig danseleder, Jette, der fulgte rækkefølgen i pro-
grammet. 

 
Sidst men ikke mindst, aftenkaffe med dejlig kringle, lagkage jule-
småkager og chokolade til alle spillemændene fra Fannerup folke-
danseres bestyrelse. Sidst men ikke mindst. et dejligt overskud der 
fylder i Laugskassen. 
 

 

 

Sammenspilsaften torsdag den 11. januar. 

Selv om programmet til næste sammenspilsaften blev udsendt i december bringer jeg det igen, så man ikke 
behøver at lede i bunkerne. 
 
Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkefølge vi skal spille dem. 
 

20 Den fine Madam Sne  154 Skinbraka med Lurku 
44 Ostindiens velkomst  160 Ka du huske hvad du loved 
74 Scottish i ture  176 Søren Munks Vals 

109 Den gamle trekant  182 Hønsehopsa 
124 Trippevals II  199 D-dur Polska 

 

Husk hvis du har ønske om nogle melodier vi skal spille, så giv mig et praj. 

 

 

Laugsaften torsdag den 18. januar 

Ove Andersen kommer i januar og februar og spiller med os på laugsaftnerne. Ove har sikket nogle forlag 
med til melodier vi skal arbejde med, og derudover har vi gang i:  
Rheinlender i H-Mol, Norsk Fynbo, Bitte Vals og Vals fra Kastbjerg 
 

Fra ”358” har vi arbejdet med: 
56/Skotsk fra Vestjylland, 145/Ungkaalsdans, 160/Syngestykket, 291/Fatter og Mutter går til Marked og 
452/Svensk Maskerade. Fra Laugsmappen Nr. 196/Hambo fra Boda 
 

Vi har spillet ”Vil du, vil du” i flere forskellige rytmer så vi til sidst kunne danse Svensk Maskerade til den. 
Vi fortsætter med en del af de uddelte noder, så dem skal stadig medbringes, samt ”358” bind I + II, P. 
Madsen hæftet og Laugsmappen.  
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Danseledernes legestue fredag den 23. februar 

Danseledernes årlige legestue på Langhøjskolen i Vivild bliver i år fredag den 23. februar. Det er 15. gang 
og en god tilbagevendende tradition. Vi fra Lauget spiller selvfølgelig til dansen, så nu er det ved tiden du 
skal melde sig. Der vil ligge en liste fremme på Laugs- og sammenspilsaftnerne, men du kan også tilmelde 
dig ved at ringe eller sende en mail til mig. 

 
Seks danseledere fra egnens foreninger har givet tilsagn, og Jette Wulff har samlet 
deres danseforslag og lavet legestueprogrammet. Jeg har fået det tilsendt og du kan 
få det så snart du tilmelder dig. Ved denne legestue samles vi først ved 19. tiden, så 
det er vigtigt at få kigget på programmet inden. 
 
Meld dig gerne hurtigt, så jeg ikke skal bekymrer mig for, om vi kan klare opgaven. 

Sig til hvis du vil være forspiller på en del af programmet. I de senere år har danseledernes egne spillemænd 
dog spillet for på dennes dansesæt. De 6 danseledere er i alfabetisk rækkefølge: Asta Jensen, Birthe Spens, 
Hanne Pedersen, Jette Wulff, Karen Lindballe, Kresten Ringberg 
 
Det har altid været en festlig aften, da dansere fra de fleste af egnens folkedanseforeninger kommer til den-
ne legestue. Overskuddet fra arrangementet deles mellem Lauget og danselederne og det kan bruges til kur-
ser eller andet. Ud over glæden ved dans og musik, er samværet det gode formål med denne legestue. KL. 
 
 

 

Spillemandstræf i Grenaa til marts. 

Landsforeningen ”Spillemandskredsen”, som er en interesseorganisation for alle spillemænd i landet, har 
bedt Folkedanserforeningen FC om at være værter i 2018 for deres årlige medlemstræf & generalforsamling 
den 2. – 4. marts. 
 

Der plejer at komme omkring 30 deltagere og de bliver indkvarteret på Østre Skole, hvor der så bliver sam-
spil, spillekursus, overnatning, møde, hygge og fest. Pris for hele weekenden er 350,00 kr. 
 

Programmet er følgende: 
Fredag aften kl. 20 – 22 

Sammenspil m. P. Madsen musik, under ledelse af Lisbeth Hjort fra Spillemandslauget Djursland- Mols.  
 

Lørdag fra kl. 9.00-17.30 

Workshop med Rasmus Nielsen fra Trias (Rasmus har også været instruktør for os i Lauget) 

Kl. 19.30-23.00 

Legestue: Rasmus Nielsen som forspiller og Karen Lindballe som instruktør  

Søndag kl. 09.00-10.00 og 10.00 – 12.00 

Diverse informationer fra regionerne og Styrelsen og Generalforsamling i 
Spillemandskredsen 
 

For at kunne deltage i dette træf og generalforsamling skal man være med-
lem af spillemandskredsen. Medlemsskabet koster 450 kr. og følger kalen-
deråret. Spillemandskredsen har mange gode tilbud om spillemandskurser i 
hele landet, noder, nodeprogram, cd’er mm., og via medlemsskabet fås et 
stort tilskud. Det er derfor værd at oveveje at melde sig ind. 
 

Lauget er medlem af spillemandskredsen og dvs. at en enkelt person kan 
deltage i generalforsamlingen eller evt. kursus, via Laugets medlemsskab. 
 

Se mere på Spillemandskredsens hjemmeside: http://www.spillemandskredsen.dk/  

 

 

Mange hilsner fra Karen 


