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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 9.   September 2021 
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 Kulturnat og bal i Baunhøj Mølle 

 Spil til Markedsdage v. MJBK-Grenaa Banen 

 Spillemandskurser 

 Folkalender 

 
 

 

Velkommen til Laugets generalforsamling på Østre Skole. 

Indkaldelse og beretning er sendt ud til alle medlemmer den 24. august, så 

jeg håber du har modtaget det i din mailboks. 

Kom og vær med, så vi kan få en snak om hvordan det går i Lauget, og 

hvad vi kan gøre for at der kan ske udvikling. Måske har du gode ideer, så 

kom frem med dem denne aften.  

 

Det er torsdag den 9. september kl. 18.30. Hvis du vil deltage i fællesspis-

ningen så kom kl. 17.30, men husk at meddele det til mig senest den 6. sep-

tember. Karen L. 

 
 

 

Laugsaften, torsdag den 30. september. 

Ove Andersen kommer til Laugsaftnerne i september, oktober, 

november og december.  

 

Her er en liste over de seneste melodier vi har spillet. 

 

Hvis du har ønsker eller ideer til melodier eller noget spilletek-

nisk vi kan arbejde med på Laugsaftnerne, er du velkommen til 

at sige det til mig, så vil jeg skrive til Ove og foreslå det. I øv-

rigt kan vi også snakke om det til generalforsamlingen. 
 

 

 

Baunhøj Mølle har igen slået dørene op for et folkedansebal. 

Da vi ikke ved om der bliver Kulturnat i Grenaa, har Folkedan-

serforeningen FC selv lavet aftale med Møllen om et bal fredag 

den 22. oktober kl. 19.00. Vi slutter ved 21.30 – 22 tiden. 

 

Dvs. at vi fra Lauget igen kan spille til dans. Sæt derfor kryds i 

kalenderen ved den 22. oktober og meld dig gerne til mig hvis 

du kan spille med, eller skriv dig på listen der ligger fremme når 

vi mødes. KL 
 

 

 

Model Jernbane Klubben Grenaa-Banen holder marked d. 2. og 3. oktober 2021 

Det sker hos ”PEDERSEN&NIELSEN-AUTOMOBILFORRETNING A/S” i Grenaa. Adressen er Rug-

vænget 29, Grenaa. 

 

Anders C. Thomsen har spurgt, om vi kan spille i en times tid både lørdag og søndag, eller blot en af dage-

ne. 

 

 

387 Napoleon 

Løs Circassian Circle 

Løs Fynsk Polka, e. Irmas far 

Løs Helges Hopsa 

Løs Kontra (fra Svinninge, (279)) 

Løs Polskdans no. 49 e. Jens Millersen 

Løs To Ting fra Himmerland 

Løs Vals fra Røraken, e. F. Søndertoft 

Løs Vindt Mølle Menuet 
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FC folkedanserne skulle give opvisning, men da danseren ikke har været 

forsamlet i de sidste 1½ år er det droppet.  
 

Spillemændene får frokost for ulejligheden som vi plejer. Har du tid/lyst til 

at deltage, så sig det til mig. Da Anders skal vide det mht. weekendens øvri-

ge underholdning skal han have besked hurtigst muligt. KL 
 
 

 

Der er kursus et sted i Viborg lørdag 2. oktober 2021. Indbydelsen var vedhæftet Laugsnyt nr. 8. 

Viborg Spillefolks formand Jens Anthon skrive: ”Vi satser på at holde vores efterårskursus, som vi har gjort 

mange gange før, og med stor deltagelse. Rebild Spillemændene med Niels Jørn Østergaard (harmonika) og 

Gunner Friis (violin) i spidsen, vil sætte os ind i himmerlandstraditionen. 

Vi har dog endnu ikke helt styr på lokalerne, men tilmeld jer, så får i nok en tilbagemelding.  
 

 

 

Husk Laugets eget kursus lørdag den 9. oktober 2021. 

Det er i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenaa fra kl. 09:30 til 16:00 og koster 375 kr. 

Instruktør er Maren Hallberg-Larsen fra Davinde ved Odense. 

Der er nu 8 tilmeldte, og vi skal gerne være mindst 12. 

Mere info og tilmelding på: https://www.dgi.dk/arrangementer/202111443014 . 
 

 

 

Efterårskursus for Spillemænd med Kristian Bugge og Mette Katrine Jensen 

Søndag d.24. oktober 2021, kl. 09:30 til 16:30. Hadsten Skole, Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten, 

Tilmelding på:  

  https://www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/  

 Mette Katrine Jensen Stærk: www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202111443012 

 Kristian Bugge: www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202111443013 

 

D.d. er der 12 tilmeldte på Kristians violinhold og 5 på Mette Katrines harmonikahold. 
 
 

 

Folkalender 
Online kalender for folkemusik og folkedans i Danmark se: https://folkalender.dk/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen fra Karen 

Dato Arrangement 

18. sep. Genåbningsbal i Ribe 

25. sep. Kom folk: DANS 2021 i Stakladen 

2. okt. Efterårskursus i Viborg med musik fra Rebild 

3. okt. Spillemandsmesse i Todbjerg Kirke med Jydsk på Næsen 

2.-3. okt. Model Jernbane Klubben Grenaa-Banen. Spil til Marked 

9. okt. Kursus med Maren Hallberg-Larsen. Musik fra Vestjylland 

24. okt. DGI Ø’s ”Efterårskursus for spillemænd” i Hadsten 
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