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Sommerafslutning 2017
Nu er der ikke længe til Laugets sommerafslutning den 8. juni, så derfor
denne lille information om aftenens forløb
Niels har tilbudt at lægge hus/græsplæne til, så vi mødes kl. kl. 17,30 på
Ålsrodevej 105, 8500 Grenaa. Vi låner et telt af Folkedanserforeningen FC
til at spille i, så hvis du vil hjælpe med at stille det op, skal du komme ved
17 tiden.
Tag mad med, lidt mere end du selv spiser, så andre kan smage. Tag også
tallerkner og bestik, samt egne drikkevarer og kaffe/te. Husk også dit instrument, noder og forslag til numre vi skal spille.
Der er tilmelding, så giv venligst besked til mig 86 32 56 02 eller Niels.
Skulle du blive forhindret i at komme, så ring til Niels Tlf.: 86 33 11 32/4095 9032
På gensyn til en hyggelig.

Sammenspilsaftenen den 18. maj.
Vi fortsætter med at spille de almindeligt brugte melodier fra ”358”
De sidste i forårssæsonen er:
519
572
580
582
585
620
628
629

Gryderup Tro
Bordajnsijn
Jydsk Kontra
Kaperollika
Kjærlighed forudan Strømper
Vals, Janderup 1
Kaffemøllen
Kræn Jensens Støk

632
633
640
641
645
646
708

Mølleturen, Oksbøl
Stop, Ulfborg
Trekant, I-II-III
Børsmose Ottetur
Sløjfen, Oxbøl
Skift så
Pigernes Fornøjelse, Slesv.

Folkedanserforeningen FC sommerdans-baller på Torvet er stadig under forberedelse.
Fredag og - lørdage den 23./24. juni – 30.juni/1. juli – 7./8. juli 2017
Seks baller for folkedansere og andet publikum på et trægulv udlagt på Torvet ved Grenaa Rådhus. Palle
Jensen, formand i Folkedanserforeningen FC, er i færd med at hyre 2 orkestre udefra. Før de er på plads ved
vi ikke hvilke datoer Lauget skal spille.
Senere i maj, skriver jeg ud og beder jer om at melde tilbage hvornår I kan deltage deltage.
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I Norddjurs har vi en ambition om at holde verdens største høstfest i august 2017
En høstfest der skaber opmærksomhed omkring Norddjurs Kommune og
vores styrker på fødevareområdet. Vi vil rette fokus på områdets mange
lokale smagsfulde råvarer fra havet, skoven og markerne. For at vi kan
komme i mål, har vi et ønske om, at vi alle kan holde sommerhøstfest
rundt omkring i Norddjurs lørdag den 12. august 2017. Det kan ske i forsamlingshuse, på sportspladser, i beboerhuse eller hvor I plejer at holde
sommer- eller høstfest.
Madkurven og de ternede duge skal på banen igen, men på en ny gentænkt
måde. Rethink er nemlig temaet for Europæisk Gastronomiregion 2017,
som høstfesten er en del af. En titel Region Midtjylland er blevet tildelt,
hvilket giver mulighed for stor international opmærksomhed.
På denne dag afholdes der også høstfest 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 I
også har mulighed for at bestille til jeres høstfest - det er helt op til jer. Men datoen ligger fast, så høstfesten finder sted lørdag d. 12. august 2017 med temaet rethink som omdrejningspunkt. I arrangerer jeres egen unikke høstfest, og vi sørger for at markedsføre den.
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/

Obs! I Lauget vil vi samarbejde med andre foreninger, for selv at sætte præg på dagen.

Djurslands HOBBY & FRITIDS MESSE - www.djursmessen.dk
Lørdag og søndag d. 26. og 27. august 2017.
Det er aftalt at Lauget spiller både lørdag og søndag fra kl. 10.30 – 11.30.
Folkedanserforeningen FC danser derefter opvisning kl. 11.30 – 12 og her er
du velkommen til at spille med. Det vides dog ikke endnu om de kommer begge dage.
Arrangørerne af Messen vil derefter gerne give en bid brød til de medvirkende,
de skal blot vide hvor mange der deltager.
Så snart du ved om du kan spille med, vil jeg gerne have en tilbagemelding om
det. Fortæl om du kan begge dage elle hvilken dag der passer dig bedst. Jeg
sammensætter så de 2 orkestre og du får en tilbagemelding.
Vær med til at præsentere Lauget og skabe reklame for spillemandsmusikken

♫
Mange hilsner fra Karen
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