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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 3, marts 2018 
 

Indhold:  

 Siden sidst! 

 Laugsaften d. 8. marts 

 Sammenspilsaften d. 22. marts 

 Bal i Fannerup den 16. marts 

 Sommerdans i DGI Østjylland 

 Sommerdans på Torvet 

 Hobbymessen i juni 

 DGI Ø’s Sommerdanseprogram 

 
 

 

den 23. februar. 

 

Det blev en rigtig god aften med et stort orkester på 14 spillefolk. Som 

noget nyt var bordene, der normalt står på gangen, flyttet ind i salen. På 

den måde blev danserne i salen i stedet for at sætte sig ud på gangen i 

pauserne. Det store dansegulv havde derfor også fået en tilpas størrelse, 

især da der var markant færre dansere end der plejede at være. Ryget gik, 

at der var en ekstraordinær forårsfest på Gjerrild Kro, hvor mange af de 

trofaste folkedansere med.  
 

Det blev dog en perfekt aften med vekslende danseledere og god gedigen dansemusik, og hvor danserne var 

flittige til at komme på gulvet. KL. 
 
 

 

Laugsaften torsdag den 8. marts 

Vi kan nu se hen til, at Lisbeth Hjorth fortsætter med P. Madsen melodier til næste 

Laugsaftnen den 8. marts. Lisbeth har lavet dette program:  
 

  samt: 

Sagfører Thorups polka   Wals 

Ane Kjærstines Vals  En trippevals fra Fad 

Galop i A-dur   Kvindens galop 

- med 2.stemmer   

 
 

 

Sammenspilsaften torsdag den 22. marts. 

Vi spiller stadig efter Laugsmappen, og sidste gang tog vi fat på en del nye melodier. De kan godt tåle at 

blive spillet igen, så der er kun en enkelt fornyelse på programmet. Ved de fleste melodier gennemgår vi og-

så anden stemmen for dem der har lyst til det.  
 

Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkefølge vi skal spille dem. 
 

L 35 Menuet fra Drejø  L 74 Scottish i ture 

L 44 Ostindiens velkomst  L 145 Jørgen Rask Polka 

L 45 En, to, tre og fire, fem  L 154 Skinbraka med Lurku 

L 62 Horgalåten  L 182 Hønsehopsa 

L 64 Tyroler hopsa  L 199 D-dur Polska 
 

Hvis du har ønske om nogle melodier vi skal spille, så giv mig et praj. 
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Spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus den 16. marts. 

Der er ikke længe til den 16. marts, så det kunne være rart at vide hvor mange vi bliver. Lige nu har 10 til-

meldt sig, men kun Else Margrethe som forspiller. Dvs. vi kunne godt tænke os, at der kom et par stykker 

til, især en eller to der kan spille for. 

 

Da ingen har tilbudt at lave et program, har jeg næsten lavet et, som vil blive sendt ud til de tilmeldte. 

 

For de der kan, starter vi kl 14.30 med den medbragte eftermiddags kaffe. Så når vi at spille dansene igen-

nem inden aftenens bal. Ved ca. 18 tiden spiser vi aftensmad som man selv medbringer, men aftenkaffen 

sørger Lauget for. Else Margrethe har lovet, at Karsten tager kaffe med til os og Lene tager kage med. 

 

Indbydelsen til ballet er sendt ud til foreningerne i sidste uge og så håber 

vi, at der komme rigtig mange dansere. Jeg står for at give de nødvendige 

forklaringer til dansen, så den kan fungere. 

 

Meld dig til mig, eller skriv dig på listen på en spilleaften. Giv besked 

om du vil: være forspiller på en del af programmet eller være en del af 

orkestret 
 
 

 

Sommerdans i DGI Østjylland 

I DGI Ø folderen står: ”Så er man klar til at udbyde Sommerdans igen. Sommer-

dans arrangeres af DGI Østjylland Dans & Musikudvalg i samarbejde med lokal-

foreninger. Lokalforeningens egne danseinstruktører og spillemænd leder dansen 

og musikken. Andre spillemænd er meget velkomne til at spille med” 

 

Det var oplægget i den e-mail jeg fik tirsdag den 27. februar. Sammen med det fik 

jeg en flyer samt et link til en folder med alle danseprogrammerne i. Jeg vedhæfter 

linket nederst på næste side, så du selv kan skrive programmerne ud, men jeg har 

også bestilt 10 foldere som jeg kan dele ud af til Laugsaftnerne. Du er velkommen 

til at spille med de pågældende steder, det koster ikke noget for spillemænd. 
 
 

 

Sommerdans på Torvet i juni måned. 

Palle Jensen, formand i Folkedanserforeningen FC oplyser: 

”Hvis ikke torveomlægningen driller eller trækker ud, regner jeg med at vi udlægger dansegulvet fra fredag d. 1. 

juni og til søndag d. 1. juli, og FC´s egne sommerballer bliver lørdagene kl. 11.00-13.00 (undtagen d. 16-6)”. 

 

Den 16. juni er der skovfest i Gjerrild og måske kommer der et orkester udefra en af lørdagene, men sæt al-

ligevel kryds i kalenderen hvis du vil være med til at spille til dansen. 
 
 

 

Djurslands Hobby & Fritids Messe 2018 i Stenvad Mosebrugscenter. 

Vi er nu sat på programmet søndag den 17. juni kl. 10.30 – 11.30. Herefter skal vi spille 

til Folkedanserforeningen FC’s opvisning i en ½ time. Jeg har foreslået arrangørerne at 

der bliver 10 – 15 pause imellem, så vi har tid til at flytte instrumenter hvis det er nød-

vendigt. 
 

Engang til april vil jeg lægge en tilmeldingsliste frem, men kryds nu datoen af. 
 
 

 

Mange hilsner fra Karen 
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Sommerdans 2018 

Sommerdans arrangeres af DGI Østjylland, Dans & Musikudvalg i samarbejde med lokalforeninger. Lo-

kalforeningens egne danseinstruktører og spillemænd leder dansen og musikken. 

Andre spillemænd er meget velkomne til at spille med. 

 

11. april v/ Værum Folkedanserforening 

Sted: Værum Forsamlingshus, Nørgårdsvej 30, Værum, 8940 Randers SV. 

Leder: Kirsten Bødker og Forspiller: Henrik Boye 

 

16. april v/ I F Mols 

Sted: Kursuscentret Rødegaard, Karlshøjvej 5, Vistofte, 8420 Knebel 

Leder: Asta Jensen og Forspiller: Lisbeth Hjorth 

 

24. april v/ Dans Med Os 

Sted: Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J 

Leder: Mie Nielsen og Forspiller: Kaj Engholm 

 

1. maj v/ Gjerrild Folkedansere 

Sted: Gjerrild Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå 

Leder: Kurt Pedersen og Forspiller: Aksel Pedersen 

 

14. maj v/ Langå Folkedanserforening 

Sted: Langå Skoles festsal, Gydevej 4, 8870 Langå 

Leder: Helen Axelsen og Forspiller: Ulla Thuesen 

 

Tidspunkt: Kl. 19.00-22.00 og prisen er Kr. 45 pr. aften pr. danser. Det er gratis for spillemænd. 

Husk: Kaffekurv og dansesko. 

Nærmere oplysninger kan fås ved Grethe Nielsen, tlf. 8698-2561 eller mobil 2729 2561. 
 

 

 

Link til Folderen 
 

Læs mere her 
 

Find flyer til omdeling her 
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