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 Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 12.  December 2022 
 

Indhold: 

 Sammenspilsaften 

 Laugsaften 

 Julelegestue 

 Vinterlegestue i Gjerrild 

 Hør folkemusik døgnet rundt! 
 
 

 

Ekstra Sammenspilsaften torsdag d. 1 december 

 

 

 

 

 

Laugsaftnen, torsdag d. 8. december. 

 

Sidste Laugsaften i 

2022 med Ove An-

dersen, men vi ses 

efter nytår. 
 

Laugsbladet med forårets kalender er på vej. Du får det når vi ses, og ellers bliver det udsendt. 
 

 

 

Husk Julelegestuen i Ørum Forsamlingshus  

Vi holder fast i de gode traditioner, og holder derfor julelegestue den 29. 

december. I år er det sammen med Ørum Folkedansere og det er Birthe Spens 

der er danseleder. Indbydelsen er sendt ud til foreningerne.  
 

Birthe Spens har danseprogrammet klar omkring d. 1. december og det bliver 

sendt til jer der er tilmeldt. Den 29. om eftermiddagen drikker vi den medbragte 

kaffe, hvorefter vi gennemspiller Birthes program. 
 

Ørum Folkedanserne vil stå for aftenkaffen til os, så det er nødvendigt med en 

tilmelding. Der ligger derfor en liste fremme på laugs- og sammenspilsaftenerne. 

Du kan også melde dig til mig via e-mail eller telefon.  
 

Vi har holdt julelegestue siden Laugets start i 1985, så det er dejligt, at Ørum 

Folkedansere nu vil fortsætte traditionen når Fannerup Folkedansere ikke kan 

længere. KL. 
 
 

 

Gjerrild Folkedanseres formand Bo Mikkelsen inviterer os alle til vinterlegestue.  

Læs her, hvis du ikke allerede har fået en indbydelse fra Bo 

 

Kære spillemænd! 

Året er ved at gå på hæld, så vi iler med en invitation til jer spillemænd til at være med i orkesteret til vores 

traditionelle vinterlegestue i januar måned. PS. I år er legestuen flyttet til den 28. januar. 
 

Orkesteret er en blanding af spillemænd fra flere foreninger og fra spillemandslauget og vi har heldigvis al-

tid fået en stor opbakning fra jer til disse legestuer. Vi oplever hvert år, at de mange veloplagte spillemænd 

 

 

 ”358” Bind I 

17 Matrosdans 

142 Den runde Sekstur 

148 Trekantet Sløjfe, Thy 

340 Polskdans 

343 Sekstur på Række 

 Laugsmappen 

9 Mads Enggaards Hamborg 

13 Scottish fra Lyø 

57 Polka e. Hans Tinus 

169 Vestenom Polka 

182 Hønse Hopsa 

 

I november spillede vi: 

I skovens dybe stille ro 

Gånglåt e. Skoma’rfar 

Andet brudstyk’ 

Den skjønne Vals 

Østerbo Kontra Nr. 67 i ”358” 
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har en stor ære af at aftenen bliver en stor succes og vi har tidligere set at der kommer dansere langvejs fra 

for at deltage. 

 

Igen i år har Allan, Tom og som noget nyt Jan – (de kalder sig nu Trio Midt) lovet være forspillere. Jan spil-

ler bas og guitar og de tre har en fantastisk smittende energi, der både giver gode rytmer og en masse sved 

på panden både hos danserne og hos spillemænd. 
 

Eftermiddagen vil fra kl.14.00 være afsat til at øve danseprogrammet igennem og det er åbent for alle der 

har lyst til at deltage her. Folkedanserforeningen vil som tidligere sørge for eftermiddagskaffe/the og aften-

kaffe med kagebord. Vi vil ligeledes være vært ved en varm ret til aften inkl. drikkevarer til alle de som 

møder op. 

 

Kender I evt. nogle som ikke er med på maillisten, men som godt kunne tænke sig at være med, er I 

velkomne til at invitere dem med.  

 

I god tid inden legestuen vil danseprogrammet og evt. løse noder til 

melodier der ikke står i ”358”, Laugsmappen eller Else Margrethes 

”Den Sorte Nodebog” blive tilsendt til alle der deltager. De som har 

lyst til at være med kan henvende sig til Aksel eller undertegnede på 

nedenstående telefon nr. eller via mail. Vi håber at se rigtig mange af 

jer d. 28.-1. så at vi kan få endnu en rigtig god legestue. 
 

Aksel Pedersen: Tlf. 86384038 elseogaksel@live.dk 

Bo Mikkelsen: Tlf. 40176469 boris@mikkelsen.mail.dk 

Doris Jensen: Tlf. 40304964 
 

Hvis du gerne vil deltage og ikke står på Bos mailliste, kan du også sige det til mig, så lader jeg beskeden gå videre til Bo. KL 

 

 

 

 

MUSIK & REPORTAGER 

24 timer i døgnet! 
 

RadioFolk er en ikke-kommerciel online radiostation for alle med interesse i den danske 

roots- og folkemusik i al dens mangfoldighed. 
 

Hør musik og Podcasts mm. https://radiofolk.dk/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen fra Karen 
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