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 Laugsblad nr. 85  

Bladet er nu trykt og undervejs til dig. De første blade blev udleveret i torsdags ved 

Laugets sommerafslutning. Da mange af os mødes i nærmeste fremtid, f.eks. til stævnet 

i Gjerrilds skoven på lørdag den 16. eller ved Hobbymessen i Stenvad søndag den 17., 

vil I få bladet der. Det er lige så hurtigt som at sende bladene ud med Post Nord, og så 

sparer vi portoen. De få, vi ikke ser, får bladet tilsendt med ”snailmail”   

  

  

  

Laugsaften torsdag den 30. august  

  

Ove Andersen kommer igen til efteråret den 13. september, 4. oktober og 8. 

november. Vi starter dog op allerede den 30. august, og her er det Else Margrethe, 

der tager forspillet.   

  

I Laugsnyt nr. 8, der gerne skal udkomme først i august, 

bringes Else Margrethes forslag til spillenumre.  

  

  

  

  

  

Djurslands HOBBY & FRITIDS MESSE - søndag d 17. juni 2018.   

  

Du kan stadig nå at komme med til at spille ved hobbymessen søndag d. 17. juni.  

Der er 9 på holdet, og programmet vi spiller ud fra, er alle numre fra Laugsmappen.  

  

Aksel spiller for, og ellers hjælpes vi ad. Vi skal spille fra kl. 10.30 – 11.30 og derefter 

til Folkedanserforeningen FC’s opvisning fra kl.11.45 – 12.15.   

Vi slutter med at spise et par stykker smørrebrød sammen, som Messen giver os.  

  

Programmerne er sendt ud til de, der har meldt sig, men jeg sender gerne til dig, 

hvis du også har lyst til at komme med.  

  

Stenvad Mosebrugscenter, Stendyssevej 14, 8586 Ørum  

  

  

GRENAA – DEN ATTRAKTIVE MIDTBY  
Pladsen foran rådhuset, der sammen med Torvet vil kunne skabe et byrum med større fleksibilitet og plads 

til aktiviteter, er nu snart færdiganlagt, og den forventes indviet inden sommerferien 2018.  

 



Norddjurs Kommune skriver: ”Torvet anlægges i cirkulære bueslag og der etableres ny beplantning samt 

en cirkulær vandkunst placeret centralt på pladsen. Vandkunsten bliver omdrejningspunktet for rummet for- 

an rådhuset, og dens udformning som en fordybning i fladen tilbyder nye aktivitetsmuligheder for hele byen 

samtidig med at pladsen skaber rum og plads for afholdelse af koncerter, sport og leg i midtbyen”.   

  

Hvad nu med Sommerdansen på Torvet, som Folkedanserforeningen FC plejer at arrangerer?  

  

Vi må skyde en hvid pil efter arrangementet i år, for pladsen er ikke klar endnu, og hvis foreningen vil 

lægge gulvet ud en lørdag formiddag, skal det fjernes igen samme dag.  

  

  

Flagene hænger stille, - og vi må skyde en hvid pil 

efter Laugets spil til sommerdansen, men lidt optimistiske er vi dog alligevel. 
  

  

  

  

Sommerafslutning 2018  

Torsdag den 7. juni var sidste Laugsaften i denne sæson og traditionen 

tro, gjorde vi lidt ekstra ud af aftenen ved at spise sammen.  

  

Niels, der bor dejligt på Ålsrodevej 105, lagde igen hus til, og vi startede 

med at spise den medbragte mad på terrassen i den lune sommeraften.  

  

Niels havde rejst et telt på en af husets andre terrasser, og her spillede vi 

sammen, til det var ved at mørkne klokken 22. Siden sluttede vi på 

terrasse 1 igen med aftenkaffen.   

  

Det blev en meget hyggelig aften, så tak til Niels og Rikke fordi de vil lægge hus til.  

  

Obs på sommerens Folkemusik  

Musik i Lyngvig Fyr d. 25. juni, 9. og 16. juli, 20. og 27. august.  

Få en musikalsk oplevelse ud over det sædvanlige, når historisk spillemandsmusik flere 

gange i løbet af sommeren fylder Lyngvig Fyr snoede trappeopgang – første gang er 

søndag den 25. juni. Det er drevne spillemænd, der spiller op på skift i løbet af 

sommeren, så der hver gang er en musikalsk trio på spil i det gamle fyrtårn. Det er Niels 

Hykkelbjerg, Jens Peder Knudsen, Anders Løager og Jørgen Nickelsen og Jan Ilsø, der 

sørger for at der fem gange i løbet af sommeren er musik i fyret. Deres interessefelt er 

hovedsageligt den historiske del af spillemandsmusikken, men lidt nyere toner lader sig 

høre disse dage.  

  



 
juni 2018 - Karen Lindballe, Hornsleths Allé 17b, 8500 Grenaa. Tlf.: 86 32 56 02 – 61 14 77 67 - E-mail 17b@stofanet.dk   

  
Bispetorv  ved Domkirken   i Århus ,  er en s køn plet .   Hold øje med kalenderen, der  
sker ofte noget på to r vet. Det kan være ko n certer, lopp e markeder, udstillinger eller  
markeder.  D en 13. juni kl. 16  –   18.   spiller  Spillemandslauget  Ø stjyderne   op til  
da n s ved et   ” Spil - i - by arrangement .     
  
  
  
  
  
  
  

♫   
  
  
  

hilsen   fra Karen   


