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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 11.   November 2022 
 

Indhold: 

 Sammenspilsaften 

 Laugsaften 

 Julelegestue 

 En aften med ”Maries Kiks” 

 ÅFH Cafe på en fredag 

 Kom og jam med! 
 
 

 

Sammenspilsaftem den 10. november. 

Der er sammenspilsaften torsdag den 10. november og 

melodierne vi skal spille er de samme som i oktober. 
 

De er alle fra Laugsmappen og valgt ud fra, at det er 

gode melodier som ikke anvendes så tit. Vi springer 

nemlig nemt over de melodier vi ikke er så kendt med.  

 

Hvis der er ønsker om andre melodier så sig det til mig. 

Jeg vil gerne have forslag. KL 
 
 

 

Laugsaften, torsdag den 24. november.  

Den 27. oktober spillede vi flg. numre: 

Vi arbejder videre med dem, samt nogle af de nye melodier som blev 

sendt ud pr. mail den 1. oktober. 
 

Har du forslag til en typedans eller en svær melodi fra ”358” så for-

tæl os det. Ove vil gerne have forslag og vi får noget at arbejde vi-

dere med. 
 

Et af temaerne i denne sæson er netop at mestre en svær dansemelodi fra ”358” og at få den rette rytme i en 

polska, pols eller polonæse m.fl. KL 
 
 

 

Laugets Julelegestue holdes fremover i Ørum Forsamlingshus  

Fannerup Folkedansere som forening eksistere ikke mere, så julelegestuen i Fannerup Forsamlingshus er slut. 
 

Ørum Folkedansere, der holder danseaften i Ørum Forsamlingshus, har i stedet tilbudt, at vi må benytte 

deres forsamlinghus. Birthe Spens som er danseleder der, har også sagt ja til at lave program og lede dansen. 
 

Selv om det er i god tid, så sæt alligevel kryds i kalenderen ved torsdag den 29. december. Traditionen tro 

starter vi med at drikke vores medbragte kaffe kl. 14.30. Derefter øver vi legestueprogrammet, og ved 17.30 

tiden spiser vi den medbragte mad inden danserne kommer kl. 19.30. 
 

Hvis du først kan komme kl. 19 er det også ok 
 

Ørum folkedanserne vil stå for aftenkaffen til spillemændene, derfor er 

det vigtigt med en tilmelding. Der vil derfor ligge en liste fremme på 

laugs- og sammenspilsaftenerne. Du kan også melde dig til mig via e-

mail eller telefon. Vi har holdt julelegestue i 35 år, men de 2 sidste år er 

den blevet aflyst pga. corona. Nu er det så den 36. gang og det er en hyg-

gelig tradition. 

Jeg håber da også at rigtig mange af jer vil komme og spille med. KL. 
 
 

  

 

 

 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 

Estisk Vals 

Kalkmandens Vals 

Østerbo Kontra Nr. 67 i ”358” 
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En aften med ”Maries Kiks” 

Folkedanserforeningen FC har inviteret Maries Kiks til Grenaa for 

at spille til bal. Har du lyst til at høre dem spille og måske tage en 

sving om, er du velkommen til ”Stort bal og workshop” fredag d 

18. november fra kl. 19.00 til ca. 22 – 22.30 i Østre Skoles festsal 

 

Det starter med en lille workshop, hvor man guides igennem nogle 

af de danse, der så bruges i løbet af aftenen. Det er blot den første 

time, og så går det ellers løs med ballet resten af aftenen. 
Selvfølgelig afbrudt af en god kaffepause. Hanne Eriksen, Kjeld Nørgaard og Mette Mejniche 

 

Det bliver til en yderst rimelige deltagerpris, og man skal selv medbringe kaffe og brød. Men drikkevarer, øl 

og vand kan købes til vennepris. KL 

 
 

 

Cafe på en fredag med Basseralle Trio i Århus Folkemusikhus. 
Viborgvej 53, 8210 Århus. Fredag d. 25. nov. 2021 19:30 – 22:30 

 

Basseralle Trio består af Lene Riis, Ole Spillemand Jensen og Stefan Groot. I mange 

år har trioen stået for sangcafeen på Højbystævnet, under mottoet "du gi´r et nummer, 

så gi´r vi en lille én. Et af stævnets højdepunkter. Nu eksisterer stævnet ikke mere, 

men vi har overtalt trioen til at fortsætte traditionen med sangcafeen for os i Århus 

Folkemusikhus. Du opfordres hermed til at møde op og gi´r en lille sang, så får du en 

lille én. 
 
 

 

Kom og jam med! Det er budskabet. 

Vi mødes på Fairbar (Klostertorvet 6) i Århus Centrum og spiller folkemusik. 

Hvem som helst der har et instrument og lyst til at jamme med er velkomne. Vi 

spiller ofte dansk og nordisk folkemusik. Men vi spiller først og fremmest det 

som de fremmødte jammere har lyst til at spille. 

Den 8. november kl.19:30 - 22:00. Sted: Faibar, Klostertorv 6 800 Århus C 

Hjemmeside: https://www.facebook.com/groups/399251676951457 ARRANGØR: FolkJam i Århus 
 
 

 

Hilsen fra Karen 
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