
 
 
 

Fredag aften foregår i Stakladen på Hestebedgaard i samarbejde med Jazz på Orø. 

Aftenen bliver med indhold af folkemusik, folkedans og jazz. Der er mulighed for at 

bestille middag ved tilmelding til dansetræffet. Øl og vand kan købes.  

Lørdag aften er der fællesspisning og legestue i Orøhallen, hvor alle er velkomne. 

Medbring selv service, mad, kaffe/te og kage.  

Søndag er der mulighed for oplevelser og sightseeing på Orø 

 

Fredag d. 17. juni 2022 

Lejrpladsen ved Orøhallen er åben for camping, Brøndevej 15, 4305 Orø 

Hestebedgaard ligger ca. 500 m fra Orøhallen, Kattekærstrædet 10, 4305 Orø 

Kl. 17.30 Hestebedgaard: Grillaften (husk bestilling af mad ved tilmelding), 

folkemusik/folkedans og jazz ved Femø Old Stars. Gratis entre. Øl og vand kan 

købes. 

 

Lørdag d. 18. juni 

Kl. 08. Flaghejsning og morgensang (husk sangbog) 

Herefter er der mulighed for fællesspisning af egen morgenmad i det fri eller i 

Orøhallen ved dårligt vejr.  

Kl. 12 Fællesspisning af egen frokost 

Kl. 18 Fællesspisning, gæster er velkomne, øl og vand kan købes 

Kl. 19.30 Legestue 

Kl. 21 Kaffepause 

Kl. 23. Dansen slutter – godnatsang 

 



 
 
 

Søndag d. 19. juni 

Kl. 08. Flaghejsning og morgensang 

Fællesspisning af egen morgenmad 

Mulighed for sightseeing på Orø 

Kl. 12 Fællesspisning af egen frokost 

Kl. 13.30 Flaget tages ned – afslutning – tak for denne gang og på gensyn i 2023 

Kl. 14 Mulighed for Gudstjeneste i Orø Kirke 

 

Priser 

Betaling i Orøhallen lørdag 10-11.30 

Telt- og campingplads 40 kr. pr person pr døgn, obs. strøm i begrænset omfang 

Stævnepris inkl. færge, voksne 170 kr 

Gæster til legestue lørdag inkl. færge 80 kr  

 

Middag på Hestebedgaard 85 kr; flæskestegssandwich, pommes frites og salat 

Bestilles ved tilmelding til stævnet, betales på Hestebedgaard fredag aften. 

 

Østre Færge 

Sejler fra Hammer Bakker 21, 4050 Skibby til Østre Færgevej 70, 4305 Orø 

Husk at oplyse, du skal til folkedans og få specialbillet på færgen, den afregnes i 

Orøhallen 

 

Tilmelding til Dansetræf på Orø samt middag på Hestebedgaard 

senest 9. juni 2022 

til holbaekegnensfolkedansere@gmail.com eller Carsten Daugaard 40 40 93 57 
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