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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 6 - 7. juni 2020 
 
Indhold: 

 Laugsnyt og Laugsblad. 
 Laugsaften - sommerafslutning 
 Kurser i øvrigt 
 Festdage på Fanø 
 Godtfolk Festival på Fanø 

 
 

 
Laugsnyt nr. 6 kommer her med en lille forsinkelse. På grund af corona situationen er der ikke mange ar-
rangementer i folkemusikkredse for tiden, så der er ikke meget at skrive om. I bestyrelsen måtte vi udsætte 
et bestyrelsesmøde på ubestemt tid, men nu lysner det imidlertid og vi har holdt mødet og planlagt sæsonaf-
slutningen samt efterårets Laugs- og sammenspilsaftner. 
 
Laugsbladet udkommer 2 gange om året, i juni og december. I øjeblikket samles der stof til bladet, men der 
er heller ikke meget at skrive om her, da folkemusikmiljøet stadig er lukket meget ned. Vi håber dog på at 
aktiviteterne kommer i gang igen efter sommerferien. Kalenderen for næste halvår er dog planlagt. Når bla-
det er trykt, kan det uddeles til Laugets sommerafslutning. Ellers sender vi det ud pr. post, med den forsin-
kelse det eventuelt giver. 
 
Se denne meddelelse fra Postnord: ”Fremover kommer postbuddet kun forbi en gang i ugen, med de 
breve som må være fem hverdage undervejs” – Personligt har jeg f.eks. lige oplevet, at et brev jeg po-
stede en fredag formiddag kl. 11, først nåede frem her på Djursland, om onsdagen, 12 dage senere. KL 
 
 

 
Vi kan mødes igen, så velkommen til sommerafslutningen torsdag den 25. juni 2019 

Niels har igen tilbudt at lægge hus og græsplæne til så vi håber på godt 
vejr denne aften. 
 
Tag mad med, lidt mere end du selv spiser, så andre kan smage. Tag og-
så tallerkner og bestik, samt egne drikkevarer og kaffe/te. 
 
Husk også dit instrument samt noder og forslag til numre, vi kan spille.  
 

Vi låner et telt af Folkedanserforeningen FC og mødes kl. 17.30 på Ålsrodevej 105. De, som vil hjælpe med 
at rejse teltet, kan møde kl. 17.00. 
Tilmeld dig til Niels: 8633 1132/4095 9032 eller Karen L.: 8632 5602/6114 7767. 

 

På gensyn til en garanteret hyggelig aften. Skulle du blive forhindret i at komme, så ring til Niels. 
 
 
 

DGI Østjyllands kursus for Spillemænd på Lindegården i Mørke 
 

Søndag den 18. oktober 2020 kl. 9.30 - 16.30 på Lindegården, Skolevej 19, 8544 Mørke 
Pris: 375 kr. for Spillemænd. I prisen indgår undervisning og smørrebrød til frokost. 

 
Tilmeldings linket er midlertidig fjernet da DGI Østjyllands kontor er lukket pga. af corona.  
 

 

Spillemandslauget Djursland-Mols spillemandskursus med Maren Hallberg-Larsen. 
 

Lørdag den 31. oktober 2020 kl. 9:30 til 16:00 
Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenå. Pris 375 kr. 

 
Dette tilmeldings link er også fjernet fra hjemmesiden. 
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Den 20. april 2020: Vigtig information omkring vores medarbejdersituation hos DGI Østjylland. 
 

Fra og med i morgen tirsdag d. 21. april hjemsender vi helt eller delvist 31 medarbejdere på grund af coronasituationens fortsat-
te påvirkning på idræts- og foreningsverdenen. Beslutningen gælder frem til og med 8. juni 2020 
 

Den delvise hjemsendelse af DGI Østjyllands medarbejdere betyder, at der vil være længere svartider på mails, da størstedelen 
af de hjemsendte medarbejdere kun arbejder hver onsdag. Men vi opretholder en basisbemanding til servicering af foreningsli-
vet, så I kan altid kontakte os. 
 
 

 

”Fannikerdagene” 2020 i Nordby på Fanø er aflyst 
Vi har desværre for første gang siden 1953 måtte aflyse de årlige Fannikerdage pga. Coro-
na-epidemien. Se deres hjemmeside på: www.fannikerdagen.dk/  
 

♫ 
 
Fonden Gamle Sønderho har meddelt at Sønderhodag den 19. juli 2020 er aflyst.  
Se det på Fondens hjemmeside: https://www.fondengamlesonderho.dk/soenderhodag-dk/  

På samme side ligger også en optagelse med ”Dragt, musik og dansetraditioner” som er værd at se. 

Der har i uge 20 været afholdt koncerter i Sønderho Forsamlingshus hver nat kl. 24-01 med livestreaming (mo-
derne ord), som kunne ses på Facebook. Disse optagelser ligger nu på YouTube, så alle skulle kunne se dem. 
De forskellige links kommer her: 

Mandag: https://www.youtube.com/watch?v=eHttnv53FyQ&t   
Tirsdag:  https://www.youtube.com/watch?v=aSNj2sdaNeI  
Onsdag:  https://www.youtube.com/watch?v=UNTmQM-PjAk&t  
Torsdag: https://www.youtube.com/watch?v=Cd4Yz8IvP9E  
Fredag:   https://www.youtube.com/watch?v=nE9mSTA9zkg  
Lørdag:   https://www.youtube.com/watch?v=XErp35kVsnE  

 
Især koncerten fra lørdag er noget helt specielt. Her spiller Peter, Ole og Kirstine, så man virkelig føler, at man er til bal i For-
samlingshuset på Sønderhodag, ganske vist med kun 10 deltagere.  
 
 
 

VELKOMMEN TIL GODTFOLK FESTIVAL d. 11. - 13. SEPTEMBER 2020 
Festivalen flytter i år ud på Farm Rudbeck, hvor der bliver fuld knald på hele weekenden! Pro-
grammet kommer til at bestå af 3 koncerter og et bal fredag, fuldt program lørdag, hvor der dagen 
igennem kommer til at være koncerter, dans og som noget nyt en videokoncert. Derudover bliver 
der stadig bal i Sønderho forsamlingshus lørdag aften og forskellige koncerter og workshops i Søn-
derho by i løbet af lørdagen. Vi lukker festivalen søndag efter morgenmaden m ed en kirkekoncert i 
Sønderho kirke. 
Som noget nyt vil der køre shuttle busser hele weekenden, så man kan komme frem og tilbage mel-
lem Nordby og Sønderho. 

For de der kommer udenøs fra, og gerne vil overnatte, ligger Sønderho Camping under 1 km fra Farmen. Hvis man 
ikke er til camping er der rig mulighed for hotel, sommerhus eller bed and breakfast både i Sønderho og Nordby. 
Vi glæder os til at give jer nogle spændende, og forhåbentlig uventede musikalske oplevelse, og en fantastisk week-
end på Fanø. https://www.godtfolk.dk/velkommen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hilsen fra Karen 
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