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Meddelelser Til Medlemmerne nr. 94 � November 2022 
 

 

Rigtig mange af Laugets medlemmer spiller til dans i en folkedanseforening eller har mu-
lighed for det hvis de vil. Måske spiller man også i andre sammenhænge, f.eks. i mindre 
grupper med andre musik genrer. Lauget er her et supplement, et tilbud om flere spille mu-
ligheder og socialt samvær, også selv om man ikke kan deltage i alt hvad der tilbydes. 
 
Det er derfor vigtigt at Lauget holder fast i de traditionelle begivenheder, som f.eks. er to 
spillemandkurser om året, spil til danseledernes legestue, Lauget eget spillemandsbal, bal i 
Møllen, ”Spil Dansk Dagen”, Julelegestuen og Store Sammenspilsdag. 
 
Vi er dog også åbne for nye ideer, så kom gerne med forslag til andre aktiviteter. KL 
 
 
 
 
 

Atter kontingent-tid. 
 

Nu skifter årstallet snart til 2023, og straks efter nytår sender jeg kon-

tingentopkrævninger ud. 

Vi besluttede på sidste generalforsamling at holde kontingentet uæn-

dret, så det for 2023 er fastsat ligesom i år, nemlig:  

• Medlemmer, som ønsker at kunne deltage i torsdags-spilleaftenerne, skal betale et kon-

tingent på 300 kr. plus en andel på 115 kr. af den husleje, som Lauget nu skal betale til 

Kommunen for lån af skolens lokale. 

• Så i alt skal der betales 415 kr. 

• For medlemmer, som ikke ønsker at deltage i torsdags-spilleafterne er kontingentet 300 kr. 

• Kontingent for foreninger, som ønsker at støtte Lauget: 150 kr. 

Niels. 

Bestyrelsen 

Formand Karen Lindballe. Hornsleths Allé 17 B, 8500 Grenaa 6114 7767 

Kasserer Niels Holm Larsen, Ålsrodevej 105, 8500 Grenaa 4095 9032 

Sekretær Ester Larris. Moesbakken 25, 8410 Rønde 2921 4289 

Medlem Else Margrethe Molbech. Åbrovej 55, 8500 Grenaa 2140 2855 

Medlem Hanne Wendelboe-Jensen. Rimsøvej 23, 8500 Grenaa 5099 6003 

Suppleant Nanny S. Kristensen. Klosterparken 9, 8500 Grenaa 2046 1311 

 Betragtninger 
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Også i år har nogen af spillemændene været på kurser. 

Har I modtaget kursusbeviser i den forbindelse, så giv mig dem, når vi mødes, 

eller send dem til mig. 

Jeg skal have dem inden udgangen af december 2022, for at jeg kan nå at søge 

tilskud fra Kommunen. 

Hvis nogen af Laugets medlemmer skal have udbetalt kørepenge for kørsel til et arrangement, 

hvor Lauget får betaling, så skal jeg have en opgørelse så tidligt, at jeg kan nå at få det afregnet 

inden nytår. NHL. 
 
 
 
 
 

 
Der var Kulturaften i Grenaa fredag den 30. september. Efter to års pause var Kulturaften 
endelig tilbage og aftenen bød på et væld af oplevelser i byen. 
 
Som sædvanlig slog Baunhøj Mølle derfor døre-
ne op for det traditionelle folkedansebal og Palle 
(formand i Folkedanserforeningen FC) skrev: 
”Åbent og gratis "Folkedanserbal i Møllen" med 
alle folkedansere og et orkester fra Spillemands-
lauget. Karen leder dansene, og Møllelauget by-
der på gratis drikkevarer, kaffe og småkager. Jeg 
håber at vi ses til sådan et godt tilbud”. 
 
Det blev igen en hyggelig danseaften med 8 spillemænd, men knap så mange dansere som 
der plejede at være. Stor tak til Møllelauget for gæstfriheden. KL 
 

♫ 
 
SPIL DANSK UGEN 2022 DEN 31. oktober - 6. NOVEMBER 
 

Uge 44 er Spil Dansk uge og vi valgte torsdag d. 3. november. 
Ester var tovholder og havde i forvejen truffet aftaler med de tre 
steder hvor vi plejer at spille.  
 
Vi er gerne en lille flok på 4 – 6 spillefolk der tager afsted, og i år 
var det Aksel og Nanny på harmonika, Ester på fløjte og Hanne og 
Karen på violin. Hvis du er interesseret i at være med til næste år, 
så kontakt Ester Laris. 

Kursusbeviser 
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Først spillede vi ½ time i Posthavens café kl. 10 
hvorefter vi blev budt på kaffe og kage. Desværre er 
der ikke noget stort publikum blandt de ældre, der 
vil høre dansk folkemusik, selv om arrangementet 
har været omtalt i et blad, og der hang en stor plakat 
i Posthaven.Vi vil nu tale med kontaktpersonen, om 
der kan gøres noget. 
 
Videre til Grenaa Gymnasium hvor vi startede med 

at spise sandwichers og drikke kaffe. Kl. 11,55 var vi parat til at spille for eleverne i deres 
frokostpause i gymnasiets store kantine. Det er festligt, for det er meget lydhøre unge, der 
klapper energisk og kommer med opløftende tilråb. 
 
Vi sluttede på "Nærheden" kl. 13, og her plukkede vi de numre ud af musikprogrammet, 
der egner sig til spontan dans. Og danset blev der. Efter 40 minutter kunne ballet næsten 
ikke slutte, så vi måtte spille et ekstra nummer. Herefter sluttede vi med kaffe og 
æblekage. 
 
En inspirerende dag med 3 vidt forskellige herlige spilleoplevelser. KL. 
 

♫ 
 
 
 
 
 
 
Laugsaftner 

Ove Andersen fortsætter med at komme til Grenaa og spille på Laugsaftnerne efter nytår. 
 
Vi sætter stor pris på Oves undervisning og gode hu-
mør, og vi lærer nyt hele tiden. Hvis du har ønsker om 
melodier eller forslag til emner, så giv mig et praj, eller 
sig det til Ove selv. 
 
Vi har aftalt følgende datoer. Torsdagene 19. januar, 
9. februar, 16. marts, 20. april. 
 

♫ 
 

Julelegestue i Ørum Forsamlingshus 

Laugets Julelegestue er allerede omtalt i Laugsnyt nr.- 11, men husk at den fremover hol-
des i Ørum Forsamlingshus. Datoen den 29. december er dog stadig den samme  
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Birthe Spens som er danseleder der, vil lave et program og lede dansen. Sæt kryds i 
kalenderen ved torsdag den 29. december.  
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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 laver aftenkaffen til spillemændene, derfor er det 
vigtigt med en tilmelding. 
 
Der vil ligge en liste fremme på laugs- og sammenspilsaftenerne. Du 
kan også melde dig til mig via e-mail eller telefon. Det er nu 36. gang 
og det er en hyggelig tradition, så jeg håber at rigtig mange vil komme 
og spille med. KL. 

 

♫ 
 
Danselederne på Djursland indbyder til legestue 
Det er i Vivild, fredag den 3. marts 2023 på Langhøjskolen i Vivild. 
 
Desværre er nogle folkedanseforeninger lukket, men der er stadig 7 foreninger og 5 danse-
ledere der er aktive. Vi fortsætter selvfølgelig med at afholde de traditionelle fester og der-
iblandt den fælles legestue. 
 
Danselederne står for et fælles program med 3 – 4 danse. Da Lauget spiller til dansen, er vi 
også med til at præge programmet ved at vælge melodierne til vals, polka, sønderhoning 
mm. Det er en festlig aften for der kommer dansere fra de fleste folkedanseforeninger på 
egnen. Overskuddet fra arrangementet deler Lauget med danselederne og det bruges til 
kurser eller andet. 
 
Sæt kryds i kalenderen og meld dig gerne til at spille når tiden nærmer sig. Danserne sæt-
ter pris på et stort orkester. KL 
 

♫ 
 

Laugets spillemandsbal i Ørum Forsamlingshus. 

Lauget holder spillemandsbal i Ørum Forsamlingshus den 17. marts fra kl. 14,30. Når vi 
allerede samles om eftermiddagen, er det for at vi kan nå at spille sammen inden aftenens 
bal starter kl. 19.30. 
 
Et bal, er til forskel fra en Legestue, en aften med danse som danserne er dus med. Danse 
der ikke kræver megen forklaring, men som hurtigt sættes i gang. Så føler danserne, at de 
får danset rigtigt meget. 
 
I slutningen af februar vil der blive sendt ind-
bydelse ud til foreningerne, men sæt kryds i 
kalenderen ved datoen allerede nu. Det er dej-
ligt, når vi er mange til at spille. KL 
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Allerede inden Lauget blev stiftet, har der været af-
holdt spillemandskursuser både forår og efterår. 
Om foråret på en skole i Grenaa med Folkedanser-
foreningen FC, og om efteråret et sted på Djurs-
land. Oprindelig var der 2 - 4 instruktører, og mel-
lem 35 og 50 spillefolk. Træffet blev altid afsluttet 
med en legestue, så det var et heldagsarrangement. 

Stig Kristiansen var en af forspillerne i 1983 

Efterhånden blev det dog for hårdt for man-
ge spillemænd at være i gang både dag og 
aften, og i de senere år er der kun kursus og 
ingen legestue. I dag samarbejder Lauget 
med DGI om at lave kurserne. Lauget tager 
sig af at finde en instruktør, gerne en har-
monika- og violin instruktør på skift. 
 

Ove Andersen og Bent Melvej var forspillere i 1993 

Vi laver aftale med Grenå Idrætscenter om booking af lokale og aftale med centrets 
Sportscafé om priser på forplejning: morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.  
 
DGI påtager sig at udfærdige kontrakt, samt at betale løn og kørsel til instruktøren. Selv 
om vi fra Laugets side sender indbydelser ud til forskellige spillemandslaug, udbreder DGI 
også kurset til hele landet via internettet.  
 
Men hvad med fremtiden? Skal vi fortsætte med at arrangere spillemandskurser? 
 
Corona perioden var en tung medspiller og vi måtte udsætte kurset med Maren Hallberg 3 
gange. Siden er det som om interessen for kurserne er aftaget. 
 
Kurset med Rasmus i foråret 2022 måtte vi aflyse pga. for få tilmeldinger. 
 
”DGI Dans og Musik” tilbød en kursusdag i Hadsten den 23. oktober 2022, med 3 instruktører: 
harmonika, violin og blæser kursus. I alt var der 2 personer der meldte sig, så kurserne blev aflyst. 
 
Laugets eget kursus d. 19. november med Mette Kathrine stod længe 
i stampe mht. tilmeldinger og først i ugen op til sidste tilmeldingsfrist 
kom der flere på listen end de 4-5 personer der var tilmeldt i god tid. 
 
I dag forlanger DGI at der skal være mindst 15 på holdet for at kurset 
kan gennemføres til prisen på 395 kr. Er det for dyrt? 
Hvis vi skal have gode instruktører koster det, og der er rift om dem. 

Hvad gør vi fremover – kom gerne med en tilbagemelding. KL 
 

Spilleandskurser 
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Weekend ture med Lauget. 
Allerede i slut firserne blev det populært at tage på tur med Lauget, hvor vi besøgte en 
egn, kiggede på seværdigheder og arrangerede en legestue med en lokal forening. Det var 
en familietur hvor ens pårørende mand/kone også deltog. 
 

To gange var vi til spillemandsstævne i Smyge Huk i Skåne, sidste gang i 1999, og siden 
er turene gået til Tunø i 2000 og i de følgende år: Samsø, Hvide Sande, Oxbøl, Brønders-
lev, Skanderborg og sidst Fåborg i 2008. 
 
Mon der er stemning for at genoptage sådan en laugstur?  
 

♫ 

I august var Gurli på en lille ferie på Drejø og hun kom hjem med dette forslag til bestyrel-
sen: Kunne det være en ide at tage en weekend eller nogle midt uge dage til Drejø sammen 
med interesserede Laugsmedlemmer i lighed med "gamle dages" laugsture? 
 

Gurli og Helge havde lejet hus af en mand der var fast-
boende på øen, men som i en del af sit voksenliv havde 
boet i Sønderjylland og været med i folkemusikmiljøet. 
Ideen er at vi med hans hjælp kunne arrangere et spille-
mandsbal og ellers nyde turen og omgivelserne. 
 

Gurlis spørgsmål er: 
”Kort sagt, er der nogen, der har mod på en tur til Drejø? Jeg stiller mig til rådighed for det 
praktiske. KL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thyregodtræf 
I mange år har træffet fundet sted om lørdagen i vinter-
ferien, i uge 7. I år blev det udsat pga. corona, så det 
blev i stedet afholdt den 8. oktober. Nu ser det ud til at 
det fremover skal holdes om efteråret. 
 
Allerede nu er det blevet sat dato på næste års Thyre-
godtræf. Det bliver den 28. oktober 2023. 

Visioner 
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Kalenderen – forår 2023. 

Januar  

Torsdag den 12. Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe  

Torsdag den 19. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen 

Lørdag d. 28. Gjerrild Folkedansere afholder Legestue, og spillemænd er velkomne 
  
Februar  

Torsdag den 9. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen 

Torsdag den 23. Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe 
  

Marts  
Fredag den 3 Spil til Danseledernes legestue i Vivild 

Torsdag den 9. Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe 

Torsdag den 16. Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen 

Fredag den 17. Laugets eget spillemandsbal i Ørum Forsamlingshus 
  
April  

Torsdag den 20. Laugsaften i Grenaa Instruktør: Ove Andersen 

Fredag d. 21. Ørum Folkedansere afholder Legestue, og spillemænd er velkomne 

Torsdag den 27. Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe 

Lørdag den? Måske et Spillemandskursus i Grenaa. Instruktør? 
  

Maj  

Torsdag den 11. Laugsaften i Grenaa 
Onsdag d. 24. Ørum Folkedansere holder sommerdans i samarbejde med DGI Ø. 
  

Juni  
Torsdag den? Sommerafslutning 

Lørdag d. 17.  Gjerrild Folkedansere holder dansestævne i skoven. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

♫ Karen Lindballe – november 2022 ♫ 


