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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 6, juni 2017. 
 

Indhold:  

 

 Sommerdans på Torvet i Grenaa 

 Høstfest i Norddjurs 

 Hobby Messe i Stenvad 

 Fest i Ribe 

 Laugsblad nr. 83 

 

 

Folkedanserforeningen FC’s sommerballer på Torvet fredage og lørdage i juni/juli 2017 

Fredag den 23. juni kl. 15 – 17 spiller ”Maries Kiks til ballet. Orkestret 

består af Kjeld Nørgaard og Marie Hanghøj på violin og Hanne Eriksen på 

harmonika. 

 

Lørdag den 24. kl. 11 – 13 spiller Ger-

das Drenge. Orkestret består af Arne 

Ryge på klarinet, Kaj Engholm, harmo-

nika, Per Brink Vilsen, violin og Poul 

Erik Skakke, bas. 
 

 

Lørdag den 8. juli kl. 11 – 13 spiller Djurs Spilop. Orkestret består af Lisbeth Hjorth på fløjte og Poul Pe-

dersen, harmonika m.fl. 

♫ 
 

OBS! De sidste 3 baller arrangeres af Lauget med skiftende forspillere og danseledere. 
 

Fredag den 30. juni kl. 15 – 17 Lørdag den 1. juli kl. 11- 13 Fredag d. 7. juli kl. 15 – 17 

Giv venligst hurtigt besked til mig, om hvilke dage du kan spille! 
 

 

Norddjurs afholder verdens største høstfest den 12. august 2017  

Selv om det er lidt tidligt i forhold til høsten, har vi i Spillemandslauget og Folke-

danserforeningen FC talt om, at gå med og arrangere en fælles fest med spille-

mandsmusik, dans og medbragt madkurv! Vi forsøger derfor at finde et hyggeligt 

lokale til formålet. 
 

På denne dag afholdes der høstfest mange steder i Norddjurs, bl.a. også i Sostrup 

Slots gamle lade, hvor dygtige kokke vil forvandle djurslandske råvarer fra havet, 

skoven og marken til en moderne, gentænkt høstfestmadkurv. En madkurv, som vi 

også har mulighed for at bestille men det er helt op til os.  
 

På facebooksiden ”Europæisk Gastronomiregion 2017 – Norddjurs” kan I følge med i høstfesten og hvilke 

andre arrangementer, der løber af stablen i 2017: https://www.facebook.com/gastronominorddjurs/ 
 

Sæt kryds i kalenderen ved datoen, så hører du nærmere. 
 

 

 

 

mailto:17b@stofanet.dk
https://www.facebook.com/gastronominorddjurs/


 

juni 2017 - Karen Lindballe, Hornsleths Allé 17b, 8500 Grenaa. Tlf.: 86 32 56 02 – 61 14 77 67 - E-mail 17b@stofanet.dk  

Djurslands HOBBY & FRITIDS MESSE - www.djursmessen.dk 

Lørdag og søndag d. 26. og 27. august 2017 fra kl. 10.30 – 11.30. 

 

Til lørdag den 26. august er der allerede tilmeldt 6, men til søndage den 27. 

kunne vi godt trænge til lidt forstærkning da det er lidt sløjt med tilslutningen. 

 

Folkedanserforeningen FC danser opvisning fra kl. kl. 11.30 – 12 og her er du 

velkommen til at spille med. De kommer begge dage. 

 

Efter opvisningen giver arrangørerne af Messen en bid brød til de medvirken-

de, de skal blot vide hvor mange der deltager.  

 

Har du ikke tilmeldt dig endnu, så giv mig et praj. Fortæl om du kan beg-

ge dage elle hvilken dag der passer dig bedst. 

 

Jeg sammensætter så de 2 orkestre og du får en tilbagemelding. Program følger så snart der er en forspiller. 

 

Vær med til at præsentere Lauget og skabe reklame for spillemandsmusikken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

”FESTIRIBE” lørdag d. 10/6 2017 - stævne for dansere og spillemænd 
 

10.00 TORVET OG GÅGADEN SPIL OG DANS 

13.30 RIBELUND(Kastanieallé) VELKOMSTKAFFE WORKSHOPS MED SPIL OG DANS 

18.00 FESTMIDDAG 140 KR. Tilmelding 

20.00 SPILLEMANDSBAL 
 

NBNB Deltagelse i FESTiRIBE koster 50 kr., der betales ved døren. 

 

I tilfælde af regn foregår hele arrangementet på Ribelund 
 

tilmelding senest 5/6 22 95 90 84/jensdrewsen@hotmail.com www.ribelaug.dk / www.FolkemusikiRibe.dk  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laugsblad nr. 83 er ved at blive trykt og udkommer i denne uge. Bladet uddeles til 

sommerafslutningen på torsdag og resten bliver sendt ud pr. snail-mail hurtigst muligt. 
 

♫ 
 

Mange hilsner fra Karen 
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