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Nr. Det spillede vi 

L 9 Mads Enggaards Hamborger 

L 164 Bette vals 

157 Kontrasejre fra Lolland 

Løs Furubums Polska 
 

Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 10.  Oktober 2021  

 

Indhold: 

 Laugsaften 

 Sammenspilsaften 

 Spillemandskredsens kursus 

 Spillemuligheder 
 
 

 

Der er Laugsaften igen, torsdag den 28. oktober. 

Laugsaftnen i går den 30. september, med Ove som forspiller og indpisker, var som altid inspirerende. På 

generalforsamlingen havde vi talt om forskelligt som kunne være godt at arbejde med musikalsk, og da Ove 

var blevet orienteret, var han godt forberedt og tog fat på det med det samme. Vi brugte derfor aftenen med: 
 

♫ at starte en melodi på tælling 

♫ at spille iørefaldende overgange mellem repriserne 

♫ at spille en vals med varme og sanselighed 

♫ at mestre en svær dansemelodi fra ”358” 

♫ og at få den rette rytme i en polska, spille den efter 

gehør og siden efter noder. 
 
 

Tag altid de noder med som Ove har udleveret tidligere, samt 358 bind I og II samt Laugsmappen. KL 
 
 

 

Sammenspilsaften den 14. oktober. 

Til sammenspilsaftenen spiller vi melodier i et tilpasset 

tempo og aftenen er for alle. Vi øger tempoet hen ad ve-

jen, så det er også for dem der kan spille hurtigt.  

 

Husk at der kan eksperimenteres med andenstemmer og 

efterslag. Karen L. er tovholder/forspiller, men sig til hvis 

du har lyst til at spille for. 

 

Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkefølge 

vi skal spille dem. Forslag til andre melodier modtages 

gerne. KL 
 
 

 

Nytårskursus på Højskolen Snoghøj 1. - 4. januar 2022 - Højskolevej 9, 7000 Fredericia. 

Spillemandskredsen indbyder til det traditionelle Nytårskursus på Højskolen Snoghøj. Kurset afholdes side-

løbende med Folkedans Danmarks dansekursus. 

Årets instruktørteam er: Mette Kathrine Jensen Stærk, harmonika og Kristian Bugge på violin. Kurset ligger i 

forlængelse af 20- års jubilæumsåret for duoen Jensen og Bugge, og bliver garanteret et fantastisk kursus. 

Den centrale del af kurset er sammenspil i stort orkester og små grup-

per. Ud over det, vil der være morgenrytmik og instrumentalundervis-

ning, sangtime sammen med danserne, og spil til dans i små grupper. 

Den ”interne” kirkekoncert genopstod i 2020, hvor vi fik mulighed for 

at benytte kirkerummet, som nu ikke længere er kirke, men undervis-

ningslokale. Meget stemningsfuldt. Alle musikalske bidrag til koncerten 

er velkomne. Og så skal vi naturligvis spille med til dans. 

 

 

 358 og Laugsmappen 

116 Kontra med Mollevit 

272 Ottemandsdans 

453 Enkevals (+3/4)  

622 Hamborger 

668 Vals fra Lille Velling 

L 22 Hopsa fra Salling 

L 54 Chr Madsens sølvbryllupsvals 

L 101 Jeg går men jeg kommer igen 

L 184 Kingo Pedersens Polka 

L 196  Hambo fra Boda 
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Den sidste aften er der festaften med gæster udefra, hvor vi bl.a. spiller koncert i stort orkester, danse- og 

spillekursister underholder, og efterfølgende er der legestue. Inviter gerne gæster. Se billeder fra kurset i 2020 her 

 

Ankomst/Afrejse: 1. jan. kl. 14.00 - 15.00 / 4. jan. efter frokost. Tilmelding: Senest 15. nov. 2021 

Pris: For medlemmer af Spillemandskredsen: Kr. 2.975,-, For ikke medlemmer: kr. 4.150,- 

 

Husk at Lauget har et medlemskab som du kan bruge og benytte tilskuddet fra efter ”først til mølle” princip-

pet. Tal med Niels om det. Se kurset på Spillemandskredsens hjemmeside på: http://www.spillemandskredsen.dk/ 
 
 

 

Baunhøj Mølle slår dørene op til folkedansebal. 

 

Folkedanserforeningen FC har lavet aftale med folkene i møllen om et 

bal fredag den 22. oktober kl. 19.00. Det slutter ved 21.30 – 22 tiden. Ef-

ter en lang corona pause kan vi endelig komme ud og spille til dans igen. 

 

Sæt kryds i kalenderen og meld dig til mig hvis du kan spille med. 

Meld dig gerne hurtigt så vi kan se om der bliver et orkester! 

Jeg sender programmet ud så snart du er tilmeldt. KL 
 
 

 

 

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, 

Tilmeldingsfrist 10. okt. 2021 kl. 23:59 

  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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mange hilsner fra Karen 
 

Dato Arrangement 

2. okt. Efterårskursus i Viborg med musik fra Rebild 

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

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

22. okt. Spillemandsbal i Baunhøj Mølle 

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