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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 10.  Oktober 2022  

 

Indhold:  

 Laugsaften 

 Sammenspilsaften 

 Julemarked 

 Spillemuligheder 

 Spillemandskredsens nytårskursus 
 
 

 

Laugsaften torsdag den 27. oktober. 

Laugsaftnen den 22. september med Ove som forspiller var som altid inspirerende. På generalforsamlingen 

havde vi talt om forskellige emner, vi kunne arbejde med musikalsk, og da ideerne var sendt til Ove i for-

vejen, var han godt forberedt og vi tog fat på det med det samme.  

 

Da Ove ikke har mulighed for at kopiere noder mere, får jeg dem der skal bruges og sender dem videre til jer. 

Noderne vedhæfter jeg på en mail for sig, og I er selv ansvarlige for at have dem med til Laugsaftnen. 
Fem nye noder sendes særskilt: Første Brudstyk, Andet Brudstyk, Tredje Brudstyk, Kalkmandens vals, Den skjønne vals  

 

Forslagene der blev sendt til Ove: 

♫ Det er stadig aktuelt at spille forskellige typedanse. 

♫ Vi vil gerne spille forskellige melodier i ¾ takt: vals, mazurka, menu-

et, polonæse (polsk og hambo) osv. så vi lærer at betone rigtigt. 

♫ Fortæl gerne lidt om forskellen på pols, polska, hambo, polonaise. 

(norsk, svensk og dansk). ikke alle ¾ noder er Hambo. Hvis man ikke 

selv danser er det svært at kende forskellen. 

♫ God idé at fortsætte med melodier fra ”358” der er svære at spille, og også melodier med rytmeskift. 

♫ Der er kommet et ønske om 1., 2., og 3. brudstyk fra Fanø 
 

Tag altid alle Oves noder med, samt 358 bind I og II og Laugsmappen. KL 
 
 

 

Sammenspilsaften den 13. oktober. 

 

Sammenspilsaftenen er for alle, og vi spiller melodier i et til-

passet tempo. Vi øger tempoet hen ad vejen, så det er også 

for dem der kan spille hurtigere.  

 

Husk at der kan eksperimenteres med 2. stemmer og efter-

slag. Karen L. er tovholder/forspiller, men sig til hvis du har 

lyst til at stå for det. 

 

Melodierne, der alle er fra Laugsmappen, står i nummerorden 

og ikke i den rækkefølge vi skal spille dem. Forslag til andre 

melodier modtages gerne. KL 
 
 

 

Det Grønne Museum på Gl. Estrup holder julemarked d. 26. – 27. november 2022, men i år bliver det 

uden musik fra Spillemandslauget Djursland-Mols 

 

Bodil Jensen, sekretær ved museet, som plejede at invitere Lauget til at spille, er gået på pension. Da vi ikke 

fik den sædvanlige indbydelse til at komme og spille til julemarkedet, har Niels korresponderet med museet, 

men da vi ikke vidste hvem der stod for det, skulle der en del henvendelser til før vi endelig fik svar fra Lo-

ne Christensen, som er daglig leder, museumsbutikken. 

 

 

 Laugsmappen 

L 1 Løgstørpolka 

L 4 Scottish fra Idre 

L 54 Chr. Madsens sølvbryllupsvals 

L 64 Tyroler hopsa 

L 91 En gammel hopsa 

L 130 Hamborg op og ned, Otto Trads 

L 196  Hambo fra Boda 

L 176 Søren Munks Vals 

 

I september spillede vi: 

I skovens dybe stille ro 

Gånglåt e. Skoma’rfar 

Røros-Pols 

Estisk Vals 

En Bonde 
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Lone Christensen skrev tilbage: ” Det er ganske rigtigt at Bodil Jensen er gået på pension. 

Det er mig der har overtaget en del af arbejdet med julemarkedet i år. 

Da vi skal til at opbygge ny udstilling, flytter vi rundt på flere dele af julemarkedet, og det 

betyder desværre, at vi ikke har mulighed for at tilbyde jer en plads på julemarkedet i år.  

Vi takker jer for de år, I har været med til at skabe stemning på vores julemarked. 
 

Lauget startede med at spille til julemarked i 1992, så bortset fra 2020 hvor det blev aflyst pga. corona har 

vi medvirket 29 gange. 

Niels har dog skrevet at vi gerne stiller op, hvis de 2 museer har et spillejob til os i anden forbindelse. Det er 

jo sket før da et ”Ishus” fra sidste halvdel af 1800-tallet skulle indvies på Herregårdsmuseet. KL 
 
 

 

Efterårskursus for Spillemænd søndag d. 23. oktober 2022 

Spillemandsdag for harmonikaspillere Maren Hallberg Larsen (dgi.dk) 

Spillemandsdag for violinspillere med Nathasja Vosgerau Hansen (dgi.dk) 

Spillemandsdag for blæsere med Lisbeth Pilgaard (dgi.dk) 

Tilmelding senest d. 5. okt. 2022 

Hadsten Skole, Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten, kl. 09:30 til 16:30. 
 
 

 

Husk Laugets eget kursus lørdag den 19. november 2022. 

Instruktør er Mette Kathrine Jensen Stærk. 

Tilmelding senest d. 6. november 2022 

Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenaa fra kl. 09:30 til 16:00 og koster 395 kr. 

Mere info og tilmelding på: https://www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202211448014  
 

 

 

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

Spillemandskredsen indbyder til det traditionelle Nytårskursus på Højskolen Snoghøj. 

Årets instruktørteam er: Maren Hallberg-Larsen, harmonika og Kristian Bugge på violin.  
 Spil i stort orkester og små grupper 

 Instrumentalundervisning, sangtime, og spil til dans i små grupper.  

 Koncert i den ”interne” kirke. 

 Og så skal vi naturligvis spille med til dans. 

 Den sidste aften er der festaften med gæster udefra, hvor vi bl.a. spiller koncert i 

stort orkester. 
 

Ankomst/Afrejse: 1. jan. kl. 14.00 - 15.00 / 4. jan. efter frokost. Tilmelding: Senest 15. nov. 2022 

Pris: For medlemmer af Spillemandskredsen: Kr. 3200,-, For ikke medlemmer: kr. 4400,- 
 

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/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange hilsner fra Karen 
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