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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 6 - 7.  Juni 2022 
 

Indhold: 

 Sommerafslutning i Lauget d. 9. juni 

 Ved Vandet festival 2022 

 Laugsaften 25. august 2022 

 Arrangementer i sommerlandet 

 
 

 

Velkommen til Laugets sommerafslutning torsdag den 9. juni 2022 

Niels lægger igen hus og græsplæne til og I har fået hans ind-

bydelse pr. mail. Tag lidt mad med til en fælles buffet og tal-

lerkner og bestik. Tag også egne drikkevarer og kaffe/te med. 

 

Medbring også instrument samt noder og forslag til melodier vi 

kan spille.  
 

Tilmelding til Niels: 8633 1132/4095 9032 

Evt. Karen L.: 8632 5602/6114 7767. Også gerne på e-mail.  

 

Laugsblad nr. 93 er udkommet og det uddeles samme aften. De der ikke er der, får bladet tilsendt pr. post. 
 
 

 

Ved Vandet Festival 2022. 

Er det noget for dig, så kontakt Niels eller Karen. 

Lauget har fået en henvendelse via vores hjemmeside fra arrangørerne af en festival, som skal finde sted ved 

Skødshoved Badehotel den 30. juli fra kl. 10.00 til aften. De spørger, om vi vil underholde en 45 – 60 min. 

det kunne være ved 18-tiden. 
 

Bestyrelsen har meldt tilbage, at vi vil spørge blandt Laugets medlemmer, hvem der vil være med, og vi har 

antydet, at Lauget vil have et par tusinde kroner for det. 

Jeg tænker, at det skal være 4-6 personer.  
 

De vil gerne have noget lokal musik – det kunne jo være P. Madsen, 

som de har læst om på vores hjemmeside. Og det kunne fint supple-

res med nogle af de små historier, som står i noderne. 
 

Ligeledes spørger de, om vi evt. kan organisere lidt folkedans, hvis 

gæsterne er interesseret i det. 

Til slut vil de gerne have musik til et par sange. 

Nedenfor er indsat en avisomtale fra arrangementet i 2021. 
 

 

Artikel fra LOKALAVISEN 21. juni 2021 

Festival ved Skødshoved med musik, molbohistorier, marked, mad og yoga. Nye festivalarrangører inviterer 

til festival ved Skødshoved Badehotel. 
 

Kæresteparret Karoline og Tobias boede i deres sommerhus ved Skødshoved under corona-nedlukningen og 

fik lyst til at give noget tilbage til lokalområdet. Derfor står de nu som arrangører af Ved Vandet Festival. 
 

Ved Vandet Festival inviterer 24. juli til en hyggelig dag i de naturskønne omgivelser ved Skødshoved Ba-

dehotel. 
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Her kan gæsterne opleve koncerter, dyrke yoga i det fri, deltage i en guidet vandretur på Mols Hoved samt 

høre en litterær oplæsning af den lokale forfatter Rasmus Theisen, der vil læse op af sine molbohistorier, 

der kredser om besværlighederne ved et moderne landboliv. Gæsterne kan også gå på opdagelse i et mar-

ked, der rummer alt fra loppesager til lokalt kunsthåndværk. 

Formålet er at præsentere gæsterne for et udsnit af al den kultur, som Mols gemmer på - Give noget tilbage 
 

Bag Ved Vandet Festival står kæresteparret Tobias og Karoline, de r efter at have opholdt sig i deres som-

merhus på Skødshoved under Corona-nedlukningen, fik lyst til at give noget tilbage til lokalområdet og 

samle alle de talentfulde musikere, forfattere og kunsthåndværkere, der gemmer sig på Mols. 
 

Festivalen er non-profit, da det ikke er den økonomiske fortjeneste, der er drivkraften bag festivalen, men 

derimod ønsket om at give de lokale en kulturel oplevelse. »Formålet er at præsentere gæsterne for et udsnit 

af al den kultur, som Mols gemmer på og give lokale aktører en platform, hvor deres kulturelle håndværk 

kan opleves, smages og mærkes.« 

Tobias og Karoline håber på længere sigt, at Ved Vandet bliver en tilbagevendende kulturel begivenhed, 

der kan samle lokale aktører og give både molboer og nye gæster en kulturel oplevelse. Festivalen er derfor 

gratis at deltage i, hvilket er gjort muligt gennem samarbejdspartnerne fra Skødshoved Badehotel, Sun Ship 

og Vesterlauget Ved Vandet, foruden økonomisk støtte fra Mols i Udvikling med midler fra Nordea Fonden.  
 

Vesterlauget Ved Vandet har deres bar, iskiosk og restaurant åben hele dagen og vil stå for at forpleje gæ-

sterne i sommervarmen. 

(Badehotellet har siden påske 2022 haft ny forpagter.) 

 

 

Laugsaften 25. august 
Torsdag den 25 er sæsonens første Laugsaften, og i bestyrelsen 

har vi fået en idé til aftenens indhold. Vi vil bl.a. arbejde med 

sønderhoninger og sønderhoningsæt. Hvordan får vi afsluttet en 

sønderhoning og samtidig orientere orkestret. Vi deler forspiller 

rollen så flere kan prøve. 
 

Udover Else Margrethe ”Sorte” nodesamling har hun nu også ned-

skrevet en samling af melodier til Sønderhoning og Fannik mm. 
 

Samlingen heder ”Folkedans II” og den bliver udgangspunkt for 

Laugsaftnen den 25. august. 

 

Når dette Laugsnyt er udsendt, videresender jeg Else Margrethes ”Folkedans II” samling pr. mail. Der er 

lige nu 96 melodier i samlingen og der er 3 filer med bl.a. en indholdsfortegnelse. KL 

 
 

 

Rebild Folkemusiktræf 2022 

Efter aflysninger de seneste 2 år, er man nu klar igen, med det traditions-

rige Rebild Folkemusiktræf. 

 

I år er træffet flyttet til Kulturstationen i Skørping. 

 

Forrygende dansemusik leveres af bl.a. Himmerlands Danse og Spille-

mandslaug, Flauenskjold Harmonika Orkester, Støvring Harmonikaklub, 

Gunner Friis’ Balorkester, Op'lev Harmonikavennerne, Nibe Harmonika-

klub, Aalborg Danse- og Spillemandslaug, Rebildkvadrillen og Rebild 

Spillemændene. 

 

Se mere her: http://www.rebildspillemaendene.dk/RebildFolkemusikTraef.htm 

Kom og oplev den lokale folkemusik i fuldt flor! 
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Kom til Kirkekoncert og Legestue pa Samsø 

Jelling Spillemandslaug og Ole Emig besøger Samsø og inviterer sammen med Samsø Folkedansere til 

Koncert i Kolby Kirke onsdag den 6. juli 2022 kl. 14.00 

 

Spisning og Folkedans/liegstouw i Besser Forsamlings-

hus onsdag den 6. juli 2022 kl. 18.00 

 

Mie fra Aarhus instruerer dansen 

Koncert kr. 100,00 

Mad og folkedans kr. 300,00 

Tilmelding til spisning til Lisbeth Oster Jensen 61 71 88 98 
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