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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 4.  April 2021 
 

Indhold: 

 Laugs- og sammenspilssaften i april 

 Sommerdans i DGI Østjylland 

 Laugets spillemandskursus 

 Spillemandskredsen 

 Laugets medlemsliste 2021 
 
 

 

Sammenspilsaften den 8. april og Laugsaften den 22. april 

Lige efter påske vil vi få ny information fra sundhedsmyndighederne om, at forsamlingsforbuddet på 5 in-

dendørs måske må hæves. Denne dato for information ligger meget tæt på sammenspilsaftnen den 8. april, 

og da vi ikke ved om vi må opholde os på skolen, aflyser vi derfor sammenspilsaftnen. 
 

Skulle det ske at vi alligevel må samles, enten på Østre Skole eller evt. Fannerup Forsamlingshus, vil der gå 

ilbud ud til jer. Måske skal man have en gyldig corona test, og måske må vi kun være 10, men det må vi se 

til den tid. 
 

Alle Laugsaftner med Ove blev desværre aflyst her i foråret og derfor vil det være dejligt at kunne gennem-

føre Laugsaftnen med Kjeld og Hanne den 22. april. 
 

Vi har ikke spillet sammen med dem siden den 27. august 2020 i Fanne-

rup Forsamlingshus. Måske lukkes der så meget op at det lykkes at 

gennemføre aftenen. I vil høre nærmere, men foreløbig er datoen i ka-

lenderen.  
 

Her er Kjeld og Hannes forslag fra efteråret. Jeg kan sende dem hvis de 

mangles. Tag også ”358” bind I og II med. KL. 
 

 

 

I Laugsnyt nr. 1 for januar, var der et link til DGI Østjyllands håndbog 2021. 

HER 
 

På side 7 finder I indbydelsen til DGI Ø’s sommerdanseaftner med bl.a. Laugets 

Sommerdans den 6. maj. 

Som situationen er nu hvor der stadig ikke danses i nogen foreninger, har Ulla Dahl-

mann fra DGI’s kontor udsendt denne meddelelse: 

 

Kære Foreningsformand 
 

På grund af den nuværende situation og usikkerheden omkring Corona, har vi besluttet af aflyse sommer-

dansen den 8. og 14. april. 
 

Vi afventer udviklingen, og kommer med en udmelding senere omkring datoerne den 6. maj og 10. juni.  
 

Venlig hilsen 

Ulla Smidt Dahlmann 

 

Idrætskoordinator 
 

Når vi ved om sommerdansen kan gennemføres vil jeg sætte et danseprogram 

sammen og I vil få en indbydelse til at spille. Festsalen på Østre Skole er booket, 

så vi kan hurtigt få en danseaften op at stå hvis der bliver mulighed for det. KL 
 
 

 

 

 

 Firtuur 

 Ja det gør vi 

 Jubilæumsmarch, Alfa 

 Labri 

 No 10 Menuet 

 No 17 Menuet 

 Ravne-Peers Vals 

 Trekant efter Brdr. Nielsen 
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Laugets spillemandskursus med Maren Hallberg er nu blevet flyttet igen – igen til den 

9. oktober 2021 

 

Hermed nyt info vedr. spillemandskurset med Maren Hallberg-Larsen.  

 

På gr. a. coronasituationen har vi sammen med Maren, 

igen måttet flytte spillemandskurset i Grenaa. Det er nu 

4. gang vi sætter en dato, så nu håber vi at det lykkes. 

Det er: 

 

Lørdag den 9. oktober 2021 

Kl. 9.30 – 16.00 i Grenaa Idrætscenter. 
 

Tilmeldings linket til kurset på DGI’s hjemmeside er nu: 

https://www.dgi.dk/arrangementer/202111443014  
 

 

 

Spillemandskredsen. 

Kig på Spillemandskredsens hjemmeside: Spille-

mandskredsen - Velkommen. Her er der flere for-

slag til interessante kurser. 

 

Lauget er medlem af kredsen, så der er et medlem-

skab der kan benyttes mht. rabat på betaling. Spil-

lemandskredsens kurser er også omtalt i ”Trin & 

Toner”. Bladet som Niels sender til din mailboks.  

 
 

 

Laugets medlemsliste for 2021 er skrevet færdig, skønt der mangler 

enkelte indbetalinger. Den er vedhæftet mailen sammen med dette 

Laugsnyt. 

 

Vil du tjekke dit navn mm. og melde tilbage til mig, hvis der er fejl, 

eller der er sket ændringer. KL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8 gange årligt 

udgiver Spille-

mandskredsen 

bladet "Trin & 

Toner" i sam-

arbejde med 

Folkedans 

Danmark.  
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