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Indhold: 

 Generalforsamling 

 Laugsaften 

 Kulturnat og bal i Baunhøj Mølle 

 Thyregodtræf 

 Bal og Festival 

 Folkalender 

 
 

 

Velkommen til generalforsamlingen på Østre Skole d. 8, september. 
 

Indkaldelsen er sendt ud til alle medlemmer den 23. august og beretningen d. 26. Jeg håber du har modtaget 

begge dele. 
 

Kom og vær med, så vi kan få en snak om hvordan det går i Lauget, og 

hvad vi kan gøre for at der kan ske udvikling. Måske har du gode ideer, så 

kom frem med dem denne aften.  

 

Det er torsdag den 8. september kl. 18.30. Hvis du vil deltage i fællesspis-

ningen så kom kl. 17.30, men husk at meddele det til mig senest mandag d. 

5. september. Karen L. 
 

 

 

Laugsaften, torsdag den 22. september. 

Ove Andersen kommer til Laugsaftnerne i september, oktober, november 

og december.  
 

Hvis du har ønsker eller ideer til melodier eller noget spilleteknisk vi kan 

arbejde med på Laugsaftnerne, så sig det til generalforsamlingen eller til 

en af os i bestyrelsen. Jeg bringer det gerne videre til Ove. KL 
 

 

 

Kulturaften i Grenaa fredag den 30. september 

Kom og vær med til at fejre fællesskabet på årets Kulturaften i Grenaa. Efter to års pause er Kulturaften 

endelig tilbage og klar til at fejre fællesskabet! Aftenen byder på et væld af oplevelser i byen, og Arresten, 

Torvet, Baunhøj Mølle, Museum Østjylland og mange flere står klar til at tage imod gæsterne, som invite-

res ind - og ud! 
 

Baunhøj Mølle slår dørene op for det traditionelle folkedansebal. 

Palle jensen, formand i Folkedanserforeningen FC skriver: 

”Åbent og gratis "Folkedanserbal i Møllen" - fredag d 30. september kl. 

19.00 - 21.00 - med alle folkedansere og et orkester fra Spillemandslau-

get. Karen leder dansene, og Møllelauget byder på gratis drikkevarer, 

kaffe og småkager. Jeg håber at vi ses til sådan et godt tilbud. 
 

Sæt derfor kryds i kalenderen ved den 30. september og meld dig gerne til mig hvis du kan spille med, eller 

skriv dig på listen der ligger fremme når vi mødes. KL 
 

 

 

“Thyregodtræf 2022” Folkemusik og folkedans lørdag d. 8. oktober 
375 kr. for undervisning, mad og overnatning på skolen. Tilmelding senest d. 15. september.  

 

 

I april spillede vi flg. numre: 

I skovens dybe stille ro løs 

Gånglåt e. Skoma’rfar løs 

Den med Gabet i 115 

Furubums Polska løs 
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Se det på Facebook: Hold for alle aldersgrupper - Traditionel folkemusik, Fanømusik, 

Irsk, blæsere, harmonika, dansespil, børne- og ungdomshold - kom og oplev det.  

Lørdag aften folkedansebal, Fanøbal, irsk pub, ungdomsdans, natmad og natdans. Mu-

lighed for overnatning.  

Skriv eller ring efter programmet på 30343566 (Manny) 
 
 

 

Efterårskursus for Spillemænd søndag d.23. oktober 2022, kl. 09:30 til 16:30. Det koster 395 kr. 

Hadsten Sundhedscenter, Hovvej 76, 8370 Hadsten. 

Tilmeldingsfrist 5. okt. 2022 kl. 23:59 

Spillemandsdag for violinspillere med Nathasja Vosgerau Hansen (dgi.dk)  

Spillemandsdag for harmonikaspillere Maren Hallberg Larsen (dgi.dk) 

Spillemandsdag for blæsere med Lisbeth Pilgaard (dgi.dk) 
 

 

 

Husk Laugets eget kursus lørdag den 19. november 2022. 

Instruktør er Mette Kathrine Jensen Stærk. 

Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenaa fra kl. 09:30 til 16:00 og koster 395 kr. 

Mere info og tilmelding på: https://www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202211448014  
 
 

 

Folkalender – Online kalender for folkemusik og folkedans i Danmark se: https://folkalender.dk/ 

 

GODTFOLK festival er et skønt møde mellem Fanøs levende kulturarv og folke- og rootsmusik udefra med 

workshops, jam, koncert & bal. 9.-11. sep. 2022 

Årets artister: Twang – Víík – Peter Uhrbrand – Wonderbrazz – Blue Ribbon – 

Sylfide – Azur Azur – Bugge & Jensen feat. Dwight Lamb – Perry Stenbäck & 

Dekadansorkestern – Basco – Mirja Klippel feat. Vesselil – Uhrbrand, Løvdal 

& Beck – ULC 
 

 

Kom folk DANS: 24. sep.2022 i Vejlby-Risskov Centret, Vejlby Centervej 

51, Risskov, 8240. Årets bedste danseevent indenfor dansk/nordisk folkemusik -

dans. 

Ballet starter kl. 19:30 

Tre orkestre: Først Spillemandslauget Østjyderne, så Rannok og til slut Mens vi 

venter på bølgen. Desuden danseworkshop med Kirstine Nurdug og Clara Tesch 

kl 16 – 18 og “Kom godt i gang dans” ved Nordisk Dans Århus kl 18:30 – 19:15. 
 

 

Aarhus Folk Festival Ugen hvor folkemusikken indtager Aarhus og fylder byen med 

musik, dans, workshops og meget mere.  
 

 
 

Hilsen fra Karen Dato Arrangement 

8. sep. Generalforsamling 

9.-11. sep. Festival Godtfolk på Fanø 

22. sep.  Laugsaften. Forspiller Ove Andersen 

24. sep. Kom folk: DANS 2022 Vejlby-Risskov Centret,  

30. sep. Spil til bal i Baunhøj Mølle 

24. 9. – 1. 10. Aarhus Folk Festival Ugen 

8. okt. Thyregodtræf 

23. okt. DGI Ø’s ”Efterårskursus for spillemænd” i Hadsten 

19. nov. Kursus med Mette Kathrine Jensen Stærk  
 

DGI Østjylland 

Dans & Musik 
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