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Velkommen
30 forsamlingshuse spreder for 11. gang liv på 
Djursland i efteråret 2015. Kom og oplev spæn-
dende foredragsholdere, levende musik, show og 
meget andet – med fællesskab og samvær som en 
del af rammen. Programmet er udsprunget af lokale 
idéer og ønsker – og de præsenterer folkelig kultur 
af høj kvalitet med masser af kreative kræfter. Giv forsamlingshuset 
en ny chance – også selv om du måske ikke kender de optrædende 
eller forsamlingshuset.  
 

Du møder nye mennesker og får en 
spændende oplevelse at tage med hjem

Bestil plads
Husk, at du er sikker på at få plads, hvis du er hurtig og bestiller på 
forhånd. Du kan også købe billet ved indgangen – hvis der er flere 
tilbage. Til arrangementer med spisning er forhåndsbestilling hertil 
nødvendig. Bestilling sker direkte til forsamlingshuset. Se priser, 
tilmeldingsfrister, telefonnumre og mailadresser under hvert enkelt 
arrangement.

                  Bo Jacobsen
                    Projektkoordinator

Information
Norddjurs Kommune, Johan Legarth, jol@norddjurs.dk
Syddjurs Kommune, Maria Work Nygård, mwn@syddjurs.dk
www.liviforsamlingshusene.dk

Korthenvisning
På side 10-11 finder du adresser og korthenvisning til hvert enkelt 
arrangement/forsamlingshus

Salg af øl, vin og vand ved alle arrangementer

Liv i forsamlingshusene drives af Syddjurs Kommune og  
Norddjurs Kommune. Støttes af Dansk Musiker Forbund

MICHELLE BIRKBALLE DUO 
FANNERUP FORSAMLINGSHUS
Gammelvej 4, 8560 Kolind

FREDAG 18.SEPTEMBER 
spisning kl 18  ·  musik kl 20
ENTRE: 225 kr. inkl. 2 retter mad
TILMELDING:  Tlf.  2026 8141/ 8633 9141  
mail.  hoejmosegaard@firma.tele.dk  senest 11/9-15

Blues rock - Hun sprang ud som fuldtidsmusiker i en alder af bare 17 år, og har 
siden turneret livligt på landevejen og har spillet på alt fra små ydmyge steder 
som blokvogne, værtshuse, spille-klubber. Med årene er de lidt større spille-
steder, musikhuse og festivaler blevet besøgt. Hun har spillet opvarmning for 
bl.a. Bon Jovi, Walter Trout og Status Quo. Michelle er kendt for sin stærke 
hæse stemme, sjove anekdoter og gode historier. Men ikke mindst hendes 
sange, som ofte er så hudløst ærlige og går lige i hjertet på publikum, at de 
er Michelles kendetegn. Hun forstår at skabe gang i den, og synge en blues, 
så hårene rejser sig. Hun har en indlevelse og passion for blues og rock, som 
kun de færreste kender til. Hun skaber altid en kontakt til publikum som er helt 
unik. Michelle skal bare opleves live! 

HENRIK STRUBE & PETE REPETE
HYLLESTED FORSAMLINGSHUS
Hyllested Bygade 8, 8400 Ebeltoft

LØRDAG 19. SEPTEMBER 
spisning kl 18.00 ·  musik kl. 20.00
ENTRE: 225 kr. inkl. spisning
TILMELDING: Tlf. 24468573    
hyllestedforsamlingshus@gmail.com   senest 15/9

HENRIK 
STRUBE

henrikstrube.dk                       facebook.com/henrik.strube.personlig

& Pete Repete

Sange, fortællinger og anekdoter 
Denne aften inviterer Henrik Strube og Pete Repete til en unik intim-koncert 
med sange, historier, anekdoter, tid til nærvær, alvor og sjov. En oplevelse 
uden lige af de sjældne. Duoen er umanerligt underholdende med de kendte 
smukke sange fra 14 albums. Humor, poesi og indhold. Lydniveauet er be-
hersket og med stor akustisk kvalitet. Henrik Strube, der har 40 år bag sig 
som musiker og entertainer, har foruden sin egen musik og eget band været 
guitarist i legendariske Røde Mor igennem alle årene, samt del af trioen ”Story 
Entertainers” med Carsten Islington og Gravers Graversen. Pete Repete har 
spillet med intet mindre end Malurt, CV Jørgensen og Big Fat Snake.
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DJURSLAND SPILLEMÆND
HELGENÆS FORSAMLINGSHUS
Grimshovedvej 2, 8420 Knebel

LØRDAG 19. SEPTEMBER  
spisning kl. 18.00  ·  musik kl. 20.00
ENTRE: 120 kr.  ·  kr. 260 kr. inkl. spisning 
TILMELDING: tlf. 8635 6801 / 2125 6643 
jytteelli@gmail.com

Djursland Spillemænd blev dannet i 1974 og har således sidste år kunnet 
fejre deres 40 års jubilæum i musikbranchen. Men selvom bandet har turneret 
siden 1974, er det stadig et suverænt live-band med masser af spilleglæde og 
vilje til at få musikken helt på de høje nagler. Djursland Spillemænd startede 
som et akustisk folkemusik-orkester, men der er løbet meget strøm igennem 
instrumen-terne siden og bandet er i dag et levende folk-rockband. De udgav i 
2011 cd’en ”Stay with me tonight” og i 2014 cd’en ”Nu er dagen fuld af sang”, 
hvor de fortol-ker Jeppe Åkjærs udødelige sange. Djursland Spillemænd er 
med deres forrygende pop rock-numre og keltisk inspirerede musik garant for 
en aften med varme, charme og meget gang i den. Helge Sørensen, sang & gtr, 
David Glowasky, violin, Carsten Sørensen, bas.

HARBO BAND - festlig irsk · folk · swing
VEGGERSLEV FORSAMLINGSHUS
Grenaavej 83, 8500 Grenaa

FREDAG 25. SEPTEMBER
spisning kl. 18.30  ·  musik kl. 20.30
ENTRE: 200 kr. inkl. spisning
TILMELDING: Tlf. 4033 4645
helle.ringberg@gmail.com  senest  20/9

Snyd ikke Dem selv for en herlig aften i musikalsk lag med underholdning i 
topklasse og god mulighed for at få luftet danseskoene. Egnens førende vi-
olin-maestro Torben Harbo vil med sin duo føre os gennem at væld af dejlig 
musik, lige fra swing over det irsk-skotske til kendte evergreens fra under-
holdningsmusikkens verden. Torben har glædet og begejstret publikum over-
alt i landet i over 40 år på festivaler, små som store spillesteder og fascinerer 
overalt med sit djævleblændte violinspil. Der er tale om en ægte spillemand 
som kender sin metier fra de støvede landeveje, eller skal vi sige de lange mo-
torveje, som sætter en ære i at underholde i ordets egentlige forstand. Torben 
ledsages denne aften af sin faste makker Flemming Sørensen, der ligeledes 
bor på Djursland.

FOUR JACKS - JAMES RASMUSSEN TRIO
STRANDS FORSAMLINGSHUS
Strands bygade 42, 8420 Knebel

LØRDAG 26.SEPTEMBER 
spisning kl. 18.00  ·  musik kl. 20.00
ENTRE: 230 kr. inkl. spisning
TILMELDING: Tlf.  8635 2064 / 5129 5045   
rud-joan@mail.tele.dk  senest  24/9 

Mere end tyve år er det blevet til, siden James startede med at underholde, med Four Jacks og  
John Mogensen sange.
Kom og oplev en musikalsk stjerne-aften, i selskab med James Rasmussen Trio.  James var en  
fjerdedel  af  den  hæderkronede sang kvartet Four Jacks, hvor også John Mogensen, Bent  Werther  
og Poul Rudi deltog.  James afløste Otto Brandenburg i 1958. 
 
James Rasmussen Trio underholder publikum med de allerstørste radio-hits fra dengang, og  
undervejs fortæller James Rasmussen anekdoter, fra hans tid i legendariske Four Jacks.
Her er en enestående mulighed, for at høre og se den ægte vare, synge bl.a. Mandalay, Tom  Dooley, 
Chaio Chaio Bambina, og  Åh Marie À vè hjem tè dig.

James Rasmussen Trio er:  James Rasmussen Vokal og guitar,  Søren Engel, Bas og vokal, samt  
Klaus Menzer, Trommer og vokal.  Søren Engel, er kendt fra bl.a. Delta Cross Blues band, og Klaus  
Menzer, er en af Danmarks mest benyttede trommeslagere, hvor bl.a. Sneakers, Sebastian og
Lis  Sørensen, har nydt godt af hans talent.

James  Rasmussen  Trio.

Trio

Four  Jacks  &  John  Mogensen

www.jamesrasmussen.dk Booking  tlf 38604268

”Jeg var en Jack” er overskriften på en aften med James Rasmussen. James 
afløste Otto Brandenburg i legendariske FOUR JACKS i 1958 og var en fjerde-
del af den hæderkronede kvartet sammen med John Mogensen, Bent Werther 
og Poul Rudi. James Rasmussen Trio underholder publikum med de største 
radio-hits fra dengang og undervejs fortæller James anekdoter fra livet som 
en Jack. Man vil fx høre Mandalay, Tom Doolie, Åh, Marie, Ciao Ciao Bambina 
oma. Trioen består ud over James, sang og guitar, af Søren Engel, bas og sang 
og Preben Feddersen trommer. Trioen har nu rejst rundt i 17 år på Festivaler, 
Byfester, Musikhuse og andre spillesteder. Kom og oplev en musikalsk stjer-
neaften og hør de uforglemmelige sange i ægte udgave.

JYSK HUMOR - Bjarne Nielsen Brovst 
SKIFFARD FORSAMLINGSHUS
Skiffardvej 26, 8560 Kolind

LØRDAG 26.SEPTEMBER  
spisning kl 18.30  ·  show kl. 20.00
ENTRE: 90 kr.  ·  kuvertpris 100 kr. 
TILMELDING: tlf.  8633 9134  
skiffard17@gmail.com   senest 20/9

Bjarne Nielsen Brovst’s foredrag er i virkeligheden et stand-up-show ud i 
jysk lune. En tour-de-force af rablende fortællinger, hvor han med sikkert greb 
om publikum levendegør en elsket og højt værdsat del af vor kulturarv – den 
jyske humor – ud fra sin opvækst i Thy og med afstikkere til andre egne via 
jyske ikoner som Åkjær og Hausgård. At foredraget så oven i købet foregår 
på syngende Thy-mål gør ikke alene hans egnsfortællinger autentiske – det 
gir ofte latterkrampe tilstande hos publikum. Det er en kunst Brovst mestrer 
frem for de fleste, som det kræver en ægte jyde at tolke. Bjarne Nielsen Brovst 
er derudover en anerkendt forfatter, der har udgivet over 25 bøger, hvoraf kan 
nævnes:  ’Glædens øjeblikke’, ’Op lille Bjarne - op og gå i skole’, ’Min bedstefar 
og andre kloge folk’, ’Bedstemors badekar med løvefødder’.
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ESTER BROHUS  - countrymusik 
LYNGBY FORSAMLINGSHUS
Svinget 4, 8570 Trustrup

FREDAG 2.OKTOBER  
spisning kl. 18.30  ·  musik kl. 20.30
ENTRE: 250 kr. inkl. spisning
TILMELDING: Tlf. 5172 7754        
torbenisling@gmail.com  senest 28/9

Musikalitet og stædighed er to nøgleord i Ester Brohuś  karriere. Siden plade-
debuten ”Ester” og hittet ”Perfect Way” i 1992 har hun op til i dag manifeste-
ret sig som vores stærkeste og mest originale country-inspirerede navn. Ester 
skriver selv sin musik og sine tekster, som hun fremfører med sjæl og glød og 
hun fremstår i dag som en af landets bedste sangere og sangskrivere. Hendes 
musik og tekster er på en gang tidløse og aktuelle. Ester forstår at sætte sit 
helt personlige præg på såvel egne og andres sange. Hun har et stort hjerte for 
skæve eksistenser og ”dem de andre ikke vil lege med”. Den lille sangerinde, 
med den store stemme trækker fulde huse overalt. Ester Brohus , sang og 
guitar ledsages af Janus Bechmann på guitar .

DJURS FRIENDS - local music
HEMMED FORSAMLINGSHUS
Hemmed Kirkevej 3, 8585 Glesborg

TORSDAG 8. OKTOBER 
spisning kl. 18.00  ·  musik kl. 20.00
ENTRE: 175 kr. inkl. spisning
TILMELDING: tlf. 8638 6419 / 8633 2286 
jjjm@djurs.net

Musikalske Djurs-venner, som har spillet sammen på kryds og tværs, mø-
des denne aften og spiller sange fra hjertet, sange fra hinandens bagkata-
log, sange de har spillet sammen bl.a i Djurslands-spillemænd fra de tidligste 
udflyttertider på Djursland, men også sange de bare holder af fra det store 
folk-country-beat katalog, vi er vokset op med gennem 60’erne, 70’erne osv - 
frem til nu. Kan hænde der kommer en ny sang her og der, måske endda noget 
swing, bossa eller pop. Vi lader tiden stå stille nogle timer denne aften og lader 
inspiration, intuition og fællesskab råde. Vi lader også den gode halvakustiske 
lyd råde - på dagligstueniveau, så vi alle kan mødes, tale sammen, lytte og 
danse – og spise dejlig mad. 

TAMRA ROSANES  - country musik
VRINNERS BEBOERHUS
Rolsøgaardsvej 2, 8420 Knebel

FREDAG 2. OKTOBER - kl. 20.00
ENTRE: 195 kr. inkl. let anretning i pausen 
TILMELDING: Tlf. 5056 5600          
bestyrelsen@vrinnersbeboerforening.dk   
senest  25/9

Tamra Rosanes er en populær koncertartist kendt fra pop- og countryscenen 
med sine smukke sange og fængende melodier. Hun er den erfarne charme-
rende singer / songwriter, der favner bredt og samtidig hele tiden skaber nyt. 
Tamra Rosanes har medvirket på over 500 albums og har været nomineret til 
adskillige grammy’er. Hun har optrådt på alle betydelige scener i Danmark og 
er ofte i udlandet og spille. ”For mig handler det om at komme rundt om hele 
følelsesregisteret, give folk en dejlig aften og en god oplevelse at tage med 
hjem”. Hun fanger det brede publikum med sine sange og kommer ud over sce-
nekanten, når hun optræder med sin musik, der både har masser af energi og 
dynamik, og som får de fleste fødder til at vippe. Tamra Rosanes er i 2014 ble-
vet hædret med ”Hall of Fame” i Lemars, IOWA for cd’en ”Rockabilly Heart”

BIBBI & SNIF - country musik
VEJLBY FORSAMLINGSHUS
Søren Quistsvej 24, 8500 Grenaa

LØRDAG 3. OKTOBER 
spisning kl. 18.00  ·  musik kl. 20.00
ENTRE: 175 kr. inkl. cowboygryde
TILMELDING: Tlf. 5051 0598  / 4143 9084 
senest 26/9

Bibbi & Snif er kendt for deres deltagelse i TALENT 2010 og den efterfølgende 
mediestorm i ugeblade og aviser. Bibbi og Snif er far og datter, og de har hele 
livet haft stor kærlighed til countrymusikken. Det er den ægte vare der her er 
tale om. Med spilleglæde, indlevelse, humør og Bibbis flotte vokal er det en 
virkelig velspillende country-duo, vi her skal opleve. Bibbi & Snif kommer ud 
over scenekanten og er garant for en oplevelse som publikum ikke glemmer. 
Snif havde 40-års musiker jubilæum forrige år og har 25 års jubilæum som 
medarrangør af SCC Country festival i Silkeborg. Bibbi er således vokset op 
med country i ørene og med sine forældre som musikalske sparringspartnere. 
Det var således helt naturligt, at far og datter for ti år siden gik på scenen sam-
men første gang. Efterfølgende er det blevet til utallige koncerter. 
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ROCK-NALLE m. BAND
NØRAGER FORSAMLINGSHUS
Munkhusevej 2, 8961 Allingåbro

FREDAG 9. OKTOBER
spisning kl. 18.00  ·  musik kl. 20.00
ENTRE: 275 kr. inkl. spisning
TILMELDING: Tlf. 8648 6788
neyde@mail.dk  senest  4/10

 
Rock-Nalle er ubetinget en af de sejeste rock-stemmer i landet. Med fornyet 
viljestyrke og en brændende lyst til musikken har Nalle ikke alene rejst sig 
fra livets rendesten, han har etableret sig som en af de største og mest ægte 
blues-stemmer Danmark har fostret. Nu er det fynske eventyr klar til at skrive 
endnu et kapitel af sin utrolige historie – og det sker med dette udspil fra 
gruppen ”Nalle & his Crazy Ivans”, der har et nyt album på trapperne med 
helt nyt materiale. Det vil vi komme til at høre ved denne lejlighed i Nørager 
Forsamlingshus. Glæd jer til at høre et udpluk af de bedste rock n’ roll-sange 
fortolket af en mand, der har haft rock klæbende til sit navn siden 60’erne. 
Nalle ledsages af  ”His Crazy Ivans” som er Henning Kaae, guitar og Ivan 
Sand, guitar.

”STORM I KRAJBJERG” – Storm P. Cabaret

KRAJBJERG FORSAMLINGSHUS
Sønderholmvej 16, 8543 Hornslet

TORSDAG 22. OKTOBER 
musik kl. 20.00
ENTRE: 125 kr. inkl. kaffe  & kage
TILMELDING: 
mette.kroer.madsen@gmail.com   senest 18/10

SSttoorrmm ii KKrraajjbbjjeerrgg
Alle taler om vejret,
men ingen gør noget

ved det

En aften med monologer af Storm P. blandet med kendte
sange, viser, komik og tragik.
Bla. Sangforeningen Morgenrøden, Tretten øre, Åh Louise,
Manden på risten, Henne om hjørnet, nede i kæld'ren,
Ølhunden glammer og Den mellemste køje

Hans Dueholm, sanger og skuespiller
Allan Dahl Hansen, pianist

En aften med monologer af Storm P. blandet med kendte sange, viser, komik 
og tragik. Bla. Sangforeningen Morgenrøden, Tretten øre, Åh Louise, Man-
den på risten, Henne om hjørnet, nede i kæld’ren, Ølhunden glammer og Den 
mellemste køje. Populære sange som i sin tid blev sunget af Osvald, Max 
Hansen, Erika Voigt mfl.

Hans Dueholm, sanger og skuespiller
Allan Dahl Hansen, pianist

THE HILLBILLIES - country · rock
TVED FORSAMLINGSHUS
Tved Bygade 45, 8420 Knebel 

FREDAG 23. OKTOBER
spisning kl. 18.00  ·  musik kl. 20.00
ENTRE: 250 kr. inkl. spisning
TILMELDING: 
Tlf. 2071 1765  senest 15/10

The Hillbillies har på kort tid etableret sig som et af landets bedste coun-
try-rock bands. Bandet kommer fra Djursland, hvor de er et af landsdelens 
populæreste orkestre. Bandet startede i år 2000 og har siden spillet landets 
spillesteder og festivaler tynde. Musikken er bredt funderet og der spilles mu-
sik af ikoner som bl.a. Dire Straits, Bruce Springsteen, John Fogerty, Tom 
Petty, John Hiatt oma med et klart aftryk af bandets egen stil. The Hillbillies 
har stor erfaring og har været backing-band for prominente navne som Peter 
Belli, Johnny Madsen og Ivan Pedersen. The Hillbillies er den ægte vare. 
Sejt swingende country-rock med smittende spilleglæde og professionel sce-
neoptræden, som kan få selv de stiveste træben ud på dansegulvet.

BLUES’N ROOTS - Ole Frimer & Olav Poulsen

LIME FORSAMLINGSHUS
Markvænget 2, 8544 Mørke

LØRDAG 17. OKTOBER
spisning kl. 18.00  ·  musik kl. 20.00

ENTRE: 200 kr. inkl. spisning

TILMELDING: Tlf. 8697 4341 Jette
carsten.bloch@gmail.com   senest 19/10

To guitarekvilibrister med et tæt og luftigt sammenspil og en næsten telepa-
tisk forståelse. Repertoiret spænder fra urban blues, over funky rytmer, til 
akustisk præget Tex Mex.  Duoen præsenterer numre fra Ole Frimers sang-
katalog samt spændende ting fra det klassiske blues-repertoire, krydret med 
et par røverhistorier. OLE FRIMER, guitarist og sanger er en af vore mest 
fremtrædende bluesskikkelser. Med otte CD’er bag sig har han høstet stor 
international anerkendelse. Han modtog i 2008 en Danish Music Award. OLAV 
POULSEN har som en af kun få i Danmark specialiseret sig i slide-guitaren. 
Han har en sjælden god teknik og feeling, der bevæger sig ubesværet inden for 
blues, rock og country. Han har medvirket på cd-udgivelser med bl. a. Allan 
Olsen og H. P. Lange.
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DET SYNGENDE POSTBUD
EBDRUP FORSAMLINGSHUS
Astrupvej 47, 8560 Kolind

TIRSDAG 27. OKTOBER - musik kl 19.30
ENTRE: 125 kr · inkl et lille traktement
TILMELDING: Tlf. 8639 1027 / 8639 1490

Henning Vad - Via TV-programmet ’DANMARK HAR TALENT’ blev Henning 
fra dag til dag verdens-berømt i Danmark, som ’Det syngende postbud’. Hen-
ning optrådte i sin flotte røde postjakke med ”Kærlighed gør blind” og manden 
kunne synge! Henning er 62 år gammel, har været landpost i 35 år, også da 
det var gode tider, hvor han fik masser af snak, kaffe og frikadeller, når han var 
rundt. Nu om dage ser og snakker man ikke, det er der ikke tid til, siger Hen-
ning, der er gift med Kate har 2 sønner og 2 skønne børnebørn ,som bor tæt på. 
Henning er fra Asferg, hvor han er født og opvokset - og dér blir han!. Han har 
også en lille brugtbilforretning, som han har haft i 35 år, men ikke blevet rig på. 
Men han hygger sig med at klargøre biler og sælge dem. Ingen tvivl om at der 
bliver stemning i forsamlingshuset denne aften med humør og dejlige folkelige 
sange for de unge på 50+.

IRSK AFTEN med GODTFOLK
VOER FORSAMLINGSHUS
Voer færgevej 92, 8950 Ørsted

LØRDAG 24. OKTOBER 
spisning kl. 18.00   ·  musik kl. 20.00
ENTRE: 220 kr. inkl. spisning
TILMELDING: Tlf. 4057 9157          
voer@primanet.dk  senest  19/10

GODTFOLK fyrer op under publikum med deres fortolkninger af irske og skot-
ske folkesange og ballader over amerikanske traditionals og sange af legen-
der som Woody Guthrie, Pete Seeger, Tom Paxton, Bob Dylan, Joan Baez, 
Phik Ochs, Joe Hill m.fl, så vi oplever en aften med bred folkelig stemning. 
Duoen spiller også dansk musik af bl.a Dissing, Benny Andersen, Tørfisk, De 
gyldne løver m.fl. Godtfolk spiller på mange strenge: violin, guitar, mandolin, 
bouzouki, banjo, ukulele, mundharpe, bodhran og bones. Huset sørger for den 
gode stemning ved at have irsk øl, whisky, irish coffee og irsk inspireret mad 
klar, som det sig hør og bør en sådan aften. Og husk: ’Hvor godtfolk er, kommer 
godtfolk til’.

NINA & HJALTE - Kurdistan og krigen mod Isis

HEVRING FORSAMLINGSHUS
Voer Færgevej 29, 8950 Ørsted

TORSDAG 29. OKTOBER
spisning kl. 18.30  ·  foredrag kl. 20.00
ENTRE: 150 kr. inkl. spisning
TILMELDING: Tlf. 4014 2868 
hevringbeboerforening@gmail.com senest 15/10  

Et højaktuelt foredrag om situationen i Mellemøsten. I 2014 gennemrejste 
Nina & Hjalte de kurdiske områder i Tyrkiet, Irak og Syrien. Det er en del af 
verden, som de kender godt og har haft tæt kontakt med siden de var der i 
2003 og skrev bogen “Rejsen til landet der ikke findes”. I det nye foredrag vil 
publikum komme med hjem til kurderne og opleve et overraskende land, der 
midt i Mellemøstens kaos har holdt fred og forvandlet en fattig provins i Irak til 
et nyt Dubai. Et religiøst tolerant sted, hvor kristne, yesidier, sunnier og shiaer 
lever sammen. Nu truer “Islamisk Stat” med død og ødelæggelse. En million er 
på flugt. Bliver svaret kurdisk samling og selvstændighed ? Danmark er gået 
i krig. Hvad betyder det for dem - og for os herhjemme ? En spændende og 
personlig rejseberetning med fotos og film.

FOUR SNACKS - 50’er & 60’er musik
RODSKOV FORSAMLINGSHUS
Hovgårdvej 3, 8543 Hornslet

FREDAG 23.OKTOBER 
spisning kl. 18.30  ·  musik kl. 20.00
ENTRE: 125 kr.   ·  250 kr. inkl. spisning 
TILMELDING: Tlf. 2584 7371
rodskovforsamlingshus@gmail.com  senest  21/10

Four Snacks fylder dansegulvet og skaber en festlig aften. De spiller Rock 
’n’ Roll fra 50’erne og 60’erne og er i den grad et  LIVE-band med en stærk 
og udadvendt fremtræden, der skaber en komplet og original oplevelse. Four 
Snacks har med 10 års erfaring underholdt til et væld af arrangementer på 
store som små scener rundt om i Danmark. Four Snacks tager afsæt i både 
danske som internationale kunstnere og kan byde på ægte versioner af musik 
af bl.a Elvis Presley, Johnny Cash, Paul Anka, Little Richard o.m.a af datidens 
store kunstnere med netop den energi, som kendetegner den musik.  Mød 
Jesper Damgaard helt i front med en sprød vokal, Søren Flaunø, akustisk gui-
tar, Henrik Uggerhøj, leadguitar, Dann Falk, bas og Dennis Bonde, trommer. 
Bandet akkompagnerer med et flot flerstemmigt kor gennem hele repertoiret.
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DET SYNGENDE POSTBUD KLEZMER DUO  - festmusik fra Balkan
LAS VEGAS DJURS - FJERUPGAARDE 
Georgsmindevej 7, Fjerupgaarde 8961 Allingåbro

LØRDAG 31. OKTOBER  
spisning kl. 18.00  ·  musik kl. 20.00
ENTRE: 210 kr. inkl. spisning
TILMELDING: Tlf. 2980 0644             
j@haundesign.dk   senest 28/10

Klezmer Duo er Ann-Mai-Britt Fjord, harmonika & sang og Henrik Bredholt, 
sopransax, Dulcimer & sang. Begge er garvede, meget dygtige musikere, 
som også fortæller om musikkens oprindelse og art – og de lærer gerne nogle 
dansetrin fra sig. Klezmer er festmusik med oprindelse i den jødiske tradition 
og meget udbredt i Østeuropa. Meget nært beslægtet med Balkan- og Sigøj-
nermusik. Det er glad udadvendt musik, der taler til hjertet med en boblende 
vitalitet og rigtig meget gang i rytmerne. Helt klart medrivende dansemusik. 
Klezmer Duo har spillet i over 30 år i Danmark og i udlandet med koncerter bl.a  
i Berlin, Sydfrankrig, Polen, Grækenland, Skotland, Norge og Israel – foruden 
TV og Radio. Der serveres en østeuropæisk middag, tilberedt af to herboende 
piger fra Polen og Ukraine.

IRSK AFTEN med GODTFOLK

NINA & HJALTE - Kurdistan og krigen mod Isis

H.P. LANGE, TROELS JENSEN OG HUGO RASMUSSEN

KOED FORSAMLINGSHUS
Skalhøjvej 1, 8560 Kolind

FREDAG 30. OKTOBER 
spisning kl. 18.30  ·  musik kl. 20.00
ENTRE: 200 kr. inkl. spisning
TILMELDING: tlf. 22733520   
larsthyrre@ofir.dk    senest 29/10

En sjælden mulighed for at møde denne enestående trio, som spiller noget 
af det bedste blues-musik, der kan opdrives i dette land. H.P. Lange er en af 
Danmarks unge veteraner. Han har siden midten af firserne spillet på alt fra 
små klubber til internationale blues & Jazz festivaler. Han har boet og spillet 
i New Orleans i 90’erne. H.P. lange modtog i 2000 en Danish music award/
Grammy for bedste roots-cd. Troels Jensen har spillet blues gennem snart 
40 år. Mest kendt gennem sine mange år som frontfigur i Delta Blues Band, 
senere Delta Cross Band med Billy Cross. Han har status som dansk blues’ 
”Grand Old Man”.  I 2002 fik han prisen ”Årets Danske Bluesmusiker”. Trioen 
fuldendes af Hugo Rasmussen, der regnes for landets bedste kontrabassist, 
som i sin lange karriere har medvirket på et utal af CD’er.

FAMILIE PÅ FARTEN - med farmor i Australien 

ÅSTRUP FORSAMLINGSHUS
Åstruphegnet 18, 8500 Grenaa

FREDAG 30.OKTOBER 
spisning kl. 18.00  ·  foredrag kl. 20.00
ENTRE: 245 kr. inkl. spisning
TILMELDING: 
www.aastrup-forsamlingshus.dk/liv-i-forsamlingshusene

På vores femte rejse fik vi en ny ledsager - Helges mor, 91-årige Else Marie. 
Hun sagde ja til at lære sit barn, sin svigerdatter og sine børnebørn bedre at 
kende gennem 130 dages eventyr i Australien. Fire en halv måned til at se 
et kontinent, der er 180 gange større end Danmark - i to firehjulstrækkere, 
med soveværelse, stue og badeværelse i ét telt. Turen gik fra Sydney op langs 
østkysten til flodkrydsninger, eroderede hjulspor og fiskere, på mandetur på 
Cape York halvøen. Sydpå til Australiens centrum hvor fluerne regerer i Simp-
sonørkenen, og til tops på Ayers Rock og så videre på en utroligt spændende 
tur. Men mest af alt en mulighed for at lære hinanden bedre at kende under 
ekstreme forhold - og for at vise, at det aldrig er for sent at begynde på eventy-
ret. Efter foredraget underholder B.J. med Beatles-sange o.a. 60’er-musik.

SIRIUS-PATRULJEN – et spor i livet
MESBALLE FORSAMLINGSHUS
Thorsagervej 26 B, 8550 Ryomgaard

TORSDAG 5. NOVEMBER  - kl. 20.00
ENTRE: 90 kr.  ·  kaffe m. brød & kage 40 kr.

TILMELDING: Tlf. 5086 4886
quaade@adslhome.dk

“To år ved Sirius - et spor i livet” er et lysbilledforedrag om en oplevel-
se for livet, som sergent Mads M. Pedersen fortæller om denne aften. Et 
foredrag om en lille dreng, der satte sig et mål og mange år senere udleve-
de sin drøm – en drøm om storslåede oplevelser under ekstreme forhold.  
Mads M. Pedersen er fra Vestjylland og fortæller i foto, video, musik og hi-
storier om de fantastiske slæderejser under forhold, der kræver det yderste 
af mennesker,  bl.a om en slæderejse på 3 mdr gennem 3.000 km af verdens 
mest øde og barske natur med temperaturer under minus 50 gr C - under mid-
natssolen, to mand alene sammen med hundene. Der bliver også fortalt om 
Forskole, Sirius og station Daneborg på Grønlands vilde ubeboede østkyst.

FOUR SNACKS - 50’er & 60’er musik
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PETER VISKINDE SOLO
ØSTER ALLLING  FORSAMLINGSHUS
Hovedgaden 34, 8963 Auning

LØRDAG 7. NOVEMBER 
musik kl. 20.00
ENTRE: 125 kr. 
TILMELDING: Tlf. 2139 1238
mhauberg1961@outlook.dk 

“I tonernes verden“ - akustisk tur
Få musikere i dette land har markeret sig så tydeligt med høj kvalitet gennem 
så mange år som Peter Viskinde. Siden dansk-rockens gennembrud i 70’erne 
har han stået centralt i billedet og på denne solo-tur møder vi ham helt tæt 
på med et udvalg af hans bedste sange gennem tiden, nogle nye og nogle 
af andre kunstnere. September 2015 udsender han et nyt album med titlen 
“ I tonernes verden ”, der repræsenterer højdepunkter i Viskindes musikal-
ske verden. Sangene er Viskindes egne fra før og nu, krydret med sange fra 
kolleger i ind- og udland. Peter Viskinde brød igennem med Malurt og i 1990 
dannede han Big Fat Snake.

JAN SVARRER  - musik og komik
FAUSING FORSAMLINGSHUS
Vestervangsvej 7, 8961 Allingåbro

FREDAG 6.NOVEMBER 
spisning  kl 18.00 stegt flæsk   
med persillesovs & dessert  ·  Show kl. 20.00

ENTRE: 225 kr. inkl. spisning
TILMELDING: Tlf.  8648 1760 
mail. inger-bent-fausing@mail.dk   
senest  26/10

Jan Svarrer hører til blandt de sjoveste musikalske mænd i landet. En af den 
slags originaler, man bare må opleve. Med erfaren hånd blander han comedy 
og musik til en dybt underholdende cocktail, mens han både synger, snakker 
og hopper! Tilværelsen bliver angrebet fra skæve vinkler og med stor selvironi 
og humor. Hverdagens trængsler og undertrykte drømme sat på spidsen. Et 
one-man-show der er både ligetil og kringlet, med timingen på topniveau og 
ubetalelig kropskomik. En aften med Jan Svarrer indeholder alt det bedste fra 
entertainerens satiriske, absurde, rørende, musikalske og frem for alt humo-
ristiske univers.

CUBANSK AFTEN - musik, mad & dans
UGELBØLLE FORSAMLINGSHUS
Overgaardsvej 4, 8410 Rønde

LØRDAG  7. NOVEMBER 
spisning kl. 18.00  ·  musik kl. 20.00
ENTRE: 200 kr. inkl. spisning
TILMELDING: ugelboelleforsamlingshus@gmail.com
senest 2/11

JORGE CORDER0 & SON CLASICO 
Son Clasico inviterer til en energisk og medrivende koncert med ægte klassi-
ske cubanske salsarytmer. Koncerten vil forme sig som en musikalsk tidsrejse 
gennem Cubas 500 år lange historie. Med musikalske briller ser Son Clasico 
på, hvordan Cuba har udviklet sig fra slave- og kolonitiden, gennem det se-
nere diktatur og frem til i dag under Fidel Castros regime. Publikum vil blive 
inddraget i sange, rytmer, kor og danse. En stemningsfuld og en spænden-
de fortælling, en åndeuddrivelse, og så skal alle ud at danse salsa! Jorge og 
Mick Cordero er ægte cubanere bosat i Danmark. Forsamlingshuset byder på 
spændende Caraibisk inspireret mad og en eksotisk bar.

THE HIGHLANDERS - Skotsk · Irsk musik
SANGSTRUP FORSAMLINGSHUS
Hjembækvej 44, 8500 Grenaa

FREDAG 6. NOVEMBER  
spisning kl. 18.30  ·  musik kl. 20.00
adgang u. spisning fra kl. 19.45
ENTRE: 110 kr.  ·  200 kr. inkl. spisning
TILMELDING: Tlf. 3154 1109
peteralb@gmail.com  senest  24/10

Enhver der har taget turen fra det flade Jylland til det skotske Højland, vil have 
svært ved at forstå at nogen, kan finde på at flytte derfra og herover. Men det 
er hvad Donnie Macdonald og Allan Brand har gjort. I 1994 begyndte de to 
musikere at turnere i Danmark, hvor en bølge af interesse for skotsk og irsk fol-
kemusik var startet. Donnie og Allan kan uden at prale tage deres del af æren 
for at den nye keltiske bølge nåede ud i hjørnerne af det danske kongerige. 
Med Donnies smukke sangstemme, og Allans stilsikre bas- og guitarspil for-
tolker duoen med deres unikke stil og tempo de skotsk/irske toner. Og det er 
ikke de eneste toner, der lyder fra to de erfarne musikere. Også countrymusik 
og lettere pop glæder og begejstrer publikum. The Highlanders et stilsikkert 
og populært band, hvor stemningen altid er i højsædet. 
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PETER VILDMAND  - Gasolin, 60’er-musik
DRÅBY FORSAMLINGSHUS
Dråby Bygade 11, 8400 Ebeltoft

LØRDAG 28. NOVEMBER 
spisning kl. 18.30   ·  musik kl. 21.00
ENTRE: 250 kr. inkl. spisning
TILMELDING: Tlf.  3057 2108
joowehner@msn.com  senest 23/11

Dråby Forsamlingshus fejrer 80 års jubilæum med en stor fest, hvor Peter 
Vildmand, der er kendt som en af landets allerbedste underholdere, spiller 
udødelige hits fra 60’erne. Peter Vildmand er ikke hvem som helst. Som front-
figur i bandet ”Fi-Fi-Dong”, Danmarks klart bedste Gasolin’-kopi band, leverer 
han som forsanger varen, når nu ikke Gasolin’ selv kan komme. Som solist er 
han nok den der spiller dansk musik, når det er mest dansk med størst appel. 
Han er simpelthen en frem-ragende underholder. Når man som denne aften 
ønsker et forsamlingshus op at køre med alle de kendte og elskede danske 
sange – er Peter Vildmand svaret på en herlig aften med fuld gang i.

JENS FALCK  - country, blues, folk
CONSTANTIA FORSAMLINGSHUS
Constantiavej 13, 8586 Ørum Dj

LØRDAG 7. NOVEMBER - Musik kl. 20.00
ENTRE: 125 kr. inkl. snacks
TILMELDING: tlf. 2625 4618  /  2629 1724 
mail. marianne_sjaelicentrum@sol.dk
leneschmidt1724@gmail.com  senest 1/11

Jens Falck vender hjem. Bogstaveligt talt. Han har boet i Constantia, inden 
han i 2014 kom tilbage til Danmark. Hans buestrøg er stadig lige livsfarlige og 
guitaren har stadig samme twang. Nu er han tilbage og er klar med sin store 
kunnen og sin udadvendte stil. Jens har spillet med bl.a. populære The Wa-
ves, hvor den irsk/skotsk/keltiske folkemusik blev flittigt dyrket. At optræde 
solo er for Jens en lidenskab, hvor han viser sin dygtighed. En aften i selskab 
med Jens Falck oser af nærvær og de musikalske genrer bliver blandet godt og 
smagfuldt sammen. Alt fra gamle kendinge indenfor country, blues, reggae, 
dansk, irsk, skotsk og amerikansk folkemusik, krydret med egne country-rock-
sange. Jens har spillet med bl.a Bamses Venner, Allan Olsen – og det er ham 
der stryger ’Støvledans’-violinen på De Nattergale’s ’The julekalender’.

SIGFRED PEDERSEN CABARET
HAMMELEV FORSAMLINGSHUS
Hammelev Kirkevej 2, 8500 Grenaa

FREDAG 13. NOVEMBER  
spisning kl. 18.00  ·  cabaret kl. 20.00
ENTRE: 250 kr. inkl. spisning 
TILMELDING: 
tlf. 4064 6222  /  8632 1961
mail.tt@infoit.dk 

Sange fra hjertet – nu er det vår: 
Sangeren og guitaristen Peter Abrahamsen, der igennem mere end 40 år har 
underholdt med sine sange, viser, countrymusik, salmer oma, har gravet en 
af vore største visemagere frem og vil ledsaget af  pianisten Torben Kjær og 
sangerinden Janne Lærkedahl fortolke Sigfred Pedersens elskede viser, som 
er en guldgrube af vid, varme og humor. Noget af det fineste og menneske-
kærlige i den danske sangskat. Bare tænk på Katinka, Katinka, Nu går våren 
gennem Nyhavn, Tørresnoren, Nu lokker atter de lange vej – der har været en 
central del af den danske musikalske kultur i flere generationer.

JESPER GRØNKJÆR - find smilet i livet
SKØRRING FORSAMLINGSHUS
Nørreled 32, 8544 Mørke

FREDAG 13. NOVEMBER - kl. 19.30 
ENTRE: 175 kr. inkl. pølse & oste bord
TIILMELDING: Tlf.  8697 4363  /  8697 4031
ihr@ma-net.dk  senest  6/11

Jesper Grønkjær er professionel tryllekunstner. Han har gjort det til sin mis-
sion, at drage ud til klodens fjerneste afkroge, for at leve og optræde hos eks-
treme befolkningsgrupper. Han drager ugevis igennem junglen for at opsøge 
de sidste kannibaler, lever hos munke i Himalaya eller rejser på tømmerflåde 
ned af Amazonfloden. For nylig var Jesper i verdens farligste land, Honduras, 
hvor der sker 20 mord om dagen. Dødens Avenue er et lovløst kvarter, hvor 
trusler, afpresning, mord, voldtægt, narkobaroner, bandekrige og børneprosti-
tution er en del af den rå hverdag. Undervejs viser Jesper smukke fotos, sjo-
ve og rørende historier, samt tv-klip fra hans mange andre ekspeditioner. Og 
selvfølgelig viser han det trylleri, han har fascineret folk med overalt i verden. 
Jesper fortæller ikke blot om sine oplevelser som globetrotter, men giver også 
masser af eksempler på, hvordan man selv kan få smilet ind i livet. 
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1 Constantia  
 Forsamlingshus 
 Constantiavej 13 
 8586 Ørum Dj

2 Dråby Forsamlingshus 
 Dråby Bygade 11
 8400 Ebeltoft

3 Ebdrup Forsamlingshus 
 Astrupvej 47
 8560 Kolind

4 Fannerup Forsamlingshus
 Gammelvej 4
 8560 Kolind

5 Fausing Forsamlingshus
 Vestervangsvej 7
 8961 Allingåbro

6 Hammelev  
 Forsamlingshus 
 Hammelev kirkevej 2 
 8500 Grenaa

7 Helgenæs  
 Forsamlingshus 
 Grimshovedvej 2
 8420 Knebel

8 Hemmed  
 Forsamlingshus 
 Hemmed Kirkevej 3
 8585 Glesborg

9 Hevring Forsamlingshus 
 Voer færgevej 29 
 8950 Ørsted

10 Hyllested 
 Forsamlingshus 
 Hyllested Bygade 8
 8400 Ebeltoft

11 Koed Forsamlingshus 
 Skalhøjvej 1
 8560 Kolind

12 Krajbjerg 
 Forsamlingshus 
 Sønderholmvej 16
 8543 Hornslet

13 Las Vegas Djurs
 Fjerupgårde
 Georgsmindevej 7 
 8961 Allingåbro

14 Lime Forsamlingshus
 Markvænget 2 
 8544 Mørke
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15 Lyngby Forsamlingshus
 Svinget 4
 8570 Trustrup

16 Mesballe  
 Forsamlingshus 
 Thorsagervej 26B
 8550 Ryomgaard

17 Nørager Forsamlingshus 
 Munkhusevej 2  
 8961 Allingåbro

18 Rodskov-Egerod  
 Forsamlingshus 
 Hovgårdvej 3  
 8543 Hornslet

19 Sangstrup  
 Forsamlingshus 
 Hjembækvej 44
 8500 Grenaa

20 Skiffard Forsamlingshus 
 Skiffardvej 26
 8560 Kolind

21 Skørring Forsamlingshus 
 Nørreled 32
 8544 Mørke

22 Strands Forsamlingshus 
 Strands bygade 42
 8420 Knebel

23 Tved Forsamlingshus 
 Tved bygade 45 
 8420 Knebel

24 Ugelbølle Forsamlingshus 
 Overgårdsvej 4 
 8410 Rønde

25 Veggerslev
 Forsamlingshus 
 Grenaavej 83 
 Veggerslev 
 8500 Grenaa

26 Vejlby Forsamlingshus 
 Søren Quistsvej 24 
 8500 Grenaa

27 Voer Forsamlingshus 
 Voer Færgevej 92 
 8950 Ørsted

28 Vrinners Beboerhus 
 Rolsøgårdsvej 2
 8420 Knebel

29 Øster Alling  
 Forsamlingshus 
 Hovedgaden 34 
 8963 Auning

30 Åstrup Forsamlingshus 
 Åstruphegnet 18
 8500 Grenaa

Program 2015 // s11

1925

26

8

1

2

 4

6

10

15

20

30



Liv i Forsamlingshusene  
kan også ses online på:

liviforsamlingshusene.dk

Her kan du finde de forskellige forsamlingshuse  
og downloade arrangementerne i A4 

Liv i forsamlingshusene drives af 
Norddjurs og Syddjurs kommune:

Tryk og layout: Freka Grafisk a.s. - Tlf. 7022 7026


