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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 11, november 2018 
 

Indhold:  

 Siden sidst 

 Laugsaften 

 Sammenspilsaften 

 Julelegestue den 29. december 

 Spillemandskurser 

 
 

 

Tak for den gode tilslutning til ”JULEMARKEDET PÅ RUGVÆNGET” 
Det stor trækplaster var ”Flying Superkids junior” men vi gjorde også god fyldest med gedigen spille-

mandsmusik. Selv om vi ikke stod på selve plakaten var vi nævnt på ”Djursmessens” hjemmeside. 
 

 

 

 

Spillemænd fra Lauget kl. 11.00 

 
Dansere fra Folkedanser-
foreningen Grenaa FC fra 
kl. 12.00 
 

 

 

 
 

 

Laugsaften den 8. november. 

Her ses melodierne vi har spillet i 2018. ”En bonde” er en ny node vi fik den 4. oktober  

 

 

 Medbring de udleverede noder hver gang, for 

måske skal der arbejdes med dem igen. 

 Hvis du har Oves noder fra sidste sæson, så tag 

også dem med, samt Laugsmappen. 

 Tag også”358” bind I og II samt P. Madsen 

med. KL 

 
 

 

Sammenspilsaften 

Numre til sammenspilsaftenen, torsdag den 22. november. 

Hvis der er numre fra sidste sammenspilaften I ønsker gentaget, så gør vi det. 

På listerne her står de i nummerorden, men rækkefølgen bliver helt sikkert en anden. KL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laugsmappen 

L 1 Løgstørpolka 

L 19 Serrads nr. 8 

L 30 Brøndums Hopsa 

L 103 Vals nr. 55 

 

 

 

  2018 

løs L 119 Firtur I og II fra Ribe 

løs L 196 Hambo fra Boda 

løs L 200 Ringlender e. Sven-Pålsa 

løs L 199 D-Dur Polska 

 274 Vals Sekstur 

løs  Polskdans no. 49 e. Jens Millersen 

løs  En bonde 
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 358 

92 Damernes Fornøjelse 

99 Sekstur, Nordfyn 

121 Pigernes Aftensang, Rds. 

157 Kontrasejre, Nr. Radsted 

213 Tækkemandens Tretur 

221 Engelsk Kvadrille 

263 Udøbt, Tre ting 

677 Sønderhoning I – V 
 
 
 

 

Julelegestue i Fannerup Forsamlingshus lørdag den 29. december 2018 

Her i november er det er ved tiden at tænke på at melde sig til julelegestuen den 29. december, som vi hol-

der sammen med Fannerup folkedansere. Jette Wulff, der er foreningens formand og danseleder, har allere-

de sammensat et danseprogram, og det vil jeg sende ud til de tilmeldte omkring 1. december. 

 

Det er 34. gang Lauget holder julelegestue, så det er blevet en hyggelig tradition. Jeg 

håber da også at rigtig mange af jer vil komme og spille med. 

 

Fannerup folkedanserne plejer at stå for aftenkaffen til spillemændene. Derfor 

er det vigtigt med en tilmelding til mig, om du kommer. Du kan også skrive 

dig på listen der ligger fremme på laugs- og sammenspilsaftenerne. 

 

Vi starter med at drikke vores medbragte kaffe kl. 14.30. Derefter øver vi lege-

stueprogrammet igennem, og ved 17.30 tiden spiser vi den medbragte mad. 

Hvis du først kommer kl. 19 er det også ok, men giv venligst besked om 

hvornår du kommer. 
 
 

 

Spillemandkurser 

Spillemandskursus i Oksbøl den 4. jan kl. 19:00 - 6. jan 2019 kl. 15:00. For begynder let øvede og øvede  

Blåvandshuk kursuscenter og Danhostel, Strandvejen 1, 6840 Oksbøl, Danmark  
 

Tilmeldingsnummer: www.dgi.dk/201911443001  
  
Teambuilding kalder vi det ikke, men her er en invitation til et kursus, 

som giver dig forudsætninger for medansvaret for undervisningen på et 

dansehold. 
 

 Her er kurset som har fokus på samarbejdet mellem de to instruk-

tører, - danseleder og spillemand. 

 Det sætter dig i stand til at igangsætte dansespil, og sætter dig i 

stand til at formidle forskellige typedanse, som polka, vals hopsa, 

m.m. 

 Det uddanner dig til instruktøropgaven på et folkedansehold. 

 Det forudsættes, at du har grundlæggende færdigheder i at håndte-

re dit instrument. 

Instruktører: Rasmus Ringtved Nielsen og Mads P. B. Christensen 
 
 

 

 

 

Hilsen fra Karen 
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