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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 1  Januar 2021 
 

Indhold: 

 Sammenspilsaften 

 Laugsaftner 

 Thyregodtræf 

 Danseledernes legestue 

 Laugets eget spillemandskursus til april 

 DGI Østjyllands håndbog. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den delvise nedlukning af Danmark er forlænget til d. 17. januar 2021 på grund af cowid-19. 

Al indendørs foreningsliv skal 

holde lukket, så det betyder at 

sammenspilsaftenen torsdag den 

14. januar desværre aflyst. KL 

 
 
 

 

Laugsaften torsdag den 28. januar. 

Ove Andersen kommer til Grenaa og spiller de 3 

første laugsaftner i 2021. Det er d. 28. januar, 25. 

februar og 25. marts. Her er en liste over de melo-

dier vi spillede sidst.  
 

Medbring de udleverede noder hver gang, for 

måske skal der arbejdes med dem igen. Tag 

også Laugsmappen og ”358” bind I og II med. 
 

 

 

Laugsaftner i april og maj 2021! 

Det er sket 3 gange i 2020, at vi har måttet aflyse en Laugsaften med 

Hanne Eriksen og Kjeld Nørgaard på grund af corona. 

 

Heldigvis lykkedes det at gennemføre én aften, den 27. august, hvor vi 

flyttede til Fannerup Forsamlingshus. Dengang var der ikke begrænsning 

på deltagerantallet, så vi var mange der deltog. Siden blev vi begrænset 

til 10 deltagere og til sidst kom der også forbud mod at bevæge sig til en 

anden kommune. Kjeld og Hanne kunne derfor ikke køre fra Århus. 
 

Vi håber dog, at der snart kommer normale tilstande igen, og Hanne og 

Kjeld har sagt ja til at komme til Grenaa i april og maj. 
 

Når vi nærmer os april sender jeg en liste ud med de noder vi skulle ha’ spillet i december. Så håber vi 

selvfølgelig på, at vi til den tid må forsamles flere end 10. KL 
 

 

 

 

Nr. Melodi 

Løs Fynsk Polka/Chr. Skyttes Polka 

L 136 Smedens II 

Løs Helges Hopsa 

L 165 Spadsere Hopsa 

Løs Circassian Circle (L 92) 

Løs Vals fra Röragen (L 179) 

279 Kontra fra Svinninge (nåede vi ikke) 
 

Nr. Melodi  Nr. Melodi 

116 Kontra med Mollevit  272 Ottemandsdans 

167 Menuet med Pisk  453 Enkevals (+3/4)  

176 Firetur  637 Den gamle Tretur med 4 par 

182 Jens Madsens Livstykke  668 Vals fra Lille Velling 
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Set på Folkalender: Find og oplev folkemusik - og folkedans i hele Danmark (folkalender.dk) 
 

FEBRUAR, 2021 

20
FEB21AFLYST"THYREGODTRÆF 2021" FOLKEMUSIK OG FOLKEDANS-

FOLKEMUSIK FOR ALLE - BÅDE VOKSNE, BØRN OG UNGE (Hele Dagen) Thyregod skole, Skolegade 4, 7323 GiveKategori-

er:Bal,Danseworkshop,Koncert,Legestue,SpilleworkshopAldersgrupper:Alle aldersgrupperEntre:Entre 
 
 

 

Spil til Danseledernes legestue! 

Fredag den 26. februar er aftenen sat af til legestue på Langhøjskolen i 

Vivild, men mon der bliver mulighed for at afholde den?  

 

Vi må vente og se, for lige i øjeblikket er udsigterne ikke så gode. Smit-

tetrykket er stadig for højt og folkedanseforeningerne er ikke i gang med 

at danse for tiden. Vi må væbne os med tålmodighed, indtil vi kan kom-

me ud og spille til dans igen. 
 
 

 

 

 

 

 

Lørdag d. 10. april kl. 9.30 - 16.00. - Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, 8500 Grenaa 

 

Instruktør er Maren Hallberg Larsen Davinde, Odense. Emnet er Workshop i vestjysk musik 

Laugets spillemandskursus, med Maren Hallberg-Larsen den 31. oktober med 18 

tilmeldte, måtte igen aflyses, da beskeden kom, om at vi ikke måtte forsamles 

mere end 10 personer pga. corona smittefare. Det var anden gang kurset blev af-

lyst pga. corona, og derfor blev kursusgebyret tilbagebetalt til de tilmeldte. 

 

Alle gode gane tre. Maren har heldigvis sagt ja til at komme igen til foråret, og 

det bliver den 10. april 2021. Hurra for det! 

 

Dagen tema er det samme, nemlig musik fra Vestjylland. Til kurset i oktober skrev Maren bl.a.: ”Jeg glæder 

mig til at møde jer og spille vestjysk musik med jer. Jeg har valgt at vi skal arbejde med nogle Tinus melo-

dier samt en del melodier fra bogen "Buestrøg og Bælgtræk" 
 

Kurset henvender sig til alle spillefolk, som interesserer sig for spil til dans. 

Prisen er 375,- kr. og heri er medregnet undervisning, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe 

Tilmelding, senest d. 21. marts 2021 på https://www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202111443011  
 
 

 

DGI Østjyllands håndbog 
Selv om DGI Østjylland måtte aflyse næsten hele pro-

grammet i 2020, er de optimistiske og tror på, at 2021 bliver 

et mere ”Normalt” år. Foreningsfolderen med arrangemen-

ter for 2021 er udgivet, så den finder du. 

HER 

Der er bestilt et lille antal foldere til Lauget på kontoret. De 

kan fås når vi mødes til Laugs- og sammenspilsaftner. KL 
 

 

 

Mange hilsner fra Karen 
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