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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 5.   Maj 2022 
 

Indhold: 

 Laugsaften 

 Sæsonafslutning 

 Rebild Folkemusiktræf 

 Brenderup Højskole  
 
 

 

Laugsaften den 19. maj 2022 

Når vi fra Lauget bliver inviteret til at spille til legestue i forskellige 

foreninger, er det en god tradition, at vi får et program på forhånd. I 

programmet er der numre fra ”358” men der kan også være en del løse 

noder iblandt. Tidligere kunne vi spillefolk så bruge lang tid til at 

samle de løse noder, eller kopiere dem hvis vi ikke havde dem i forve-

jen. Efter legestuen brugte vi så tid til at arkivere dem igen til de skul-

le bruges næste gang – eller gjorde vi? - og huskede vi så, hvor de var 

arkiveret. Der er brugt rigtig meget tid på det. 
 

Else Margrethe, der er stærk i at læse og skrive noder, har så på eget initi-

ativ påtaget sig at samle mange af de løsbladsmelodier og nedskrive dem. 

Det er nu en samling på over 300 numre, og dem har hun samlet i et 

ringbind der er sort, deraf navnet ”Sorte”. Hvis man er i besiddelse af 

samlingen, behøver man kun at medbringe den udover ”358” og Laugs-

mappen til en legestue. Hvis man ikke har samlingen, sender Else Mar-

grethe dog gerne de enkelte melodier ud til os hvis vi har beder om dem. 
 

Til Laugsaften i maj har Else Margrethe sagt ja til at spille for, og hun 

er dykket ned i mappen og fundet en del melodier som vi kan hygge 

os med og vælge ud fra. 
 

Hun har lavet en liste som er vedhæftet mailen med dette Laugsnyt, 

men listen er også her i en mindre skriftstørrelse. 
 
 

 

Sommerafslutning i Lauget.  

Torsdag den 9. juni er sidste Laugsaften i denne sæson, og vi har tradition for at gøre lidt ekstra ud af aftenen. 

Niels har igen tilbudt at lægge hus/græsplæne til, så vi kan mødes og spille, 

men inden plejer vi at spise sammen. Der kommer nærmere besked, men sæt 

kryds i kalenderen ved torsdag den 9. juni. 

På gensyn til en garanteret hyggelig aften. 
 
 

 

Rebild Folkemusiktræf 2022  

Efter aflysninger de seneste 2 år, er man nu klar igen, med det traditionsrige Re-

bild Folkemusiktræf som i år er flyttet til Kulturstationen i Skørping. 

 

Forrygende dansemusik leveres af bl.a. Himmerlands Danse og Spillemands-

laug, Flauenskjold Harmonika Orkester, Støvring Harmonikaklub, Gunner Friis’ 

Balorkester, Op'lev Harmonikavennerne, Nibe Harmonikaklub, Aalborg Danse- 

og Spillemandslaug, Rebildkvadrillen og Rebild Spillemændene. 

 

Se mere her: http://www.rebildspillemaendene.dk/RebildFolkemusikTraef.htm 

Kom og oplev den lokale folkemusik i fuldt flor! 
 

 

 
Nr. Sorte 

1 Sekstur fra Læsø 

3 Norsk Reel-kontra 

7 Star Carousel (Aunt Mary´s Canadien Jig) 

10 Rundan 

19 Dreirunden 

21 Den glade kobbersmed (i C-dur) 

22 Søndenvinden (i G-dur) 

27 Jomfru Lise 

32 Chinese Breakdown 

47 Vagnhus Schottish 

74 Amerikansk Lanciers 

77 Rosa på bal 

86 Fregatten Jylland 

94 Familiedans 

103 Edelweiss 

106 Lørdagsvalsen 

111 Polka (Svensk Polka) 

201 Polka (nr. 66) – P. Madsen 

205 Thores Schottis 

210 Den muntre kreds 

229 Mjöbäcken 

240 Finskavalsen 

242 Så lunka vi så småningen (Lilla Lotta) 

247 Den skønne Vals 

255 Midsommervals 

257 Hopsa, nr. 67c (P. Madsen) 

262 Anton Kusks Sextur 

265 Lili Marleen 

301 Vals från Lackalänga 

304 Ekeby polska 

329 Svensk Schottish 1-2-3 
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Folkemusik og folkedans på Brenderup Højskole 10. juli -16. juli 

Brenderup Højskole Stationsvej 54, Brenderup 

 

Spille- og danseværksteder - bal og koncert. Kurset er for 

alle med interesse for folkemusik og folkedans. Det inde-

holder dagstemaer med gæsteundervisere, der hver for sig 

repræsenterer forskellige sider af folkemusik og dansetra-

ditionen. Formiddagene står på spille- og danseværksteder 

ved de faste instruktører. Koncert med Fiolministeriet, 

folkedansebal og udflugt i det fynske. 

 
 

Tilmelding på dette link https://brenderuphojskole.com/events/spillemandsmusik-folkedans-787/  
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