
maj 2021 - Karen Lindballe, Hornsleths Allé 17b, 8500 Grenaa. Tlf.: 86 32 56 02 – 61 14 77 67 - E-mail 17b@stofanet.dk  

Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 5.   Maj 2021 
 

Indhold: 

 Laugsaften 

 Sammenspilsaften 

 FESTiRIBE 

 Kursus på Landbrugsskolen i Høng  

 En forårs hilsen fra Niels 
 
 

 

Laugsaften den 27. maj 2021 

Da alle Laugsaftner i foråret desværre er blev aflyst, ser vi dog frem til at kunne gennemføre aftenen med 

Kjeld og Hanne den 27. maj. Vi følger selvfølgelig udviklingen og retningslinjerne fra sundhedsmyndighe-

derne, men det er svært at læse sig til hvad der gælder for en interessegruppe som vores spillemandslaug. 

 

Niels har været fremsynet og forespurgt hos Spillemandskredsen, om de ved om der er mulighederne for, at 

vi snart kan komme til at mødes og spille sammen igen. Han har fået nedenstående svar, som også er sendt 

til alle i Lauget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sommerdans og/eller en sammenspilsaftenen i maj  

Laugets Sommerdanseaften torsdag den 6. maj som var arrangeret i samarbejde 

med DGI Østjylland, måtte vi aflyse. Alternativt kunne vi have arrangere en 

sammenspilsaften, men det var ikke muligt endnu pga. corona restriktioner. Hvis 

der bliver åbnet mere op for samvær i løbet af maj måned, kan vi hurtigt fikse 

noget, og så sender vi en mail ud. KL 
 

 

 

Ribe Dans5e og Spillemandslaug, på vegne af Bendix Rødgaard (formand) har sendt denne hilsen 
Kære alle spillemænd og dansere, 

Jeg må med vemod meddele at Ribe Danse- og Spillemandslaugs bestyrelse har 

måttet tage den beslutning at aflyse FESTiRIBE arrangementet som annonceret 

den 12 juni 2021. 
 

MEN, vi vil dog alligevel mødes på torvet i Ribe d. 12. kl. 10:00 for at spille i 

gaderne hvis vejret tillader det og alle der har lyst er velkomne til at deltage, om 

eftermiddagen er der åbent i Rosenallé 3 hvor vi afholder Buskspil sammen med 

dem der har lyst, alt er gratis og ingen tilmelding. Hvis der er dårligt vejr rykker 

vi om i Rosenalle 3 om formiddagen også, desværre vil der kun være plads til ca. 

50 personer der grundet arealkravet på 2 m2 pr person. 
 

Til september har vi planer om at holde en udvidet danseaften med fællesspisning  
ng, til den tid er der forhåbentlig åbnet op for ubegrænset dans. Invitation vil bli-

ve sendt ud senere. 

Bendix Rødgaard: mail: ribelaug@gmail.com mobil: +45 2172 5137 
 

 

 

 

”Vi venter spændt på næste udmelding om udfasning af restriktioner fra regeringen. Spillemandskredsen er med i organisatio-

nen AKKS/Dansk Amatørmusik og derigennem bliver vi orienteret. Seneste melding var: 

"Foreningsliv, musik-og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år med forsamlingsloft på 25 personer. 

Genåbningen gælder dog ikke for sangaktiviteter." - sådan står der i aftalen om udmøntning af genåbningen pr. 21. april 2021.” 

”Der er endnu ikke afklaring om forsamlingsloft-i-foreningsregi følger en anden plan end den almene (hvilket man godt kan fo-

restille sig!), men vi følger udviklingen spændt. ” 

Så snart vi ser noget officielt om åbning for os over 18-i-foreningsregi, vil vi lade jer det vide.  
Med venlig hilsen Spillemandskredsen 
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”Spillemandskredsen” indbyder til et temakursus i Høng 20. - 22. august 2021 

 

Et spillekursus, hvor fokus altid er på spilleglæden og dens afsmitning på musik-

ken. Årets instruktører er Bent Melvej Nielsen og Ove Andersen, som begge tid-

ligere har været instruktører på Høng-kurset.  

 

Pris: 

For med lemmer af Spillemandskredsen: 1.900,- kr. 

Prisfor ikke medlemmer:  2.650,- kr. 

Tilmeldingsfrist: 25. juni 2021 

 

Lauget er medlem af kredsen, så der er et medlemskab der kan benyttes mht. rabat på betaling. Henvend dig 

til Niels hvis du ønsker at deltage, der er allerede flere fra Lauget der har tilmeldt sig. KL 
 

 

 

”Det store online-buskspil” 
– en skæg oplevelse midt i en tid med forbud mod sammenspil. 

 
Se det vedhæftede link – en forårshilsen fra Niels 
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