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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 5. maj 2020 
 

Indhold: 

 Laugsaften 

 Sammenspilsaften 

 Gjerrild Folkedanserforenings Skovstævne 

 Kom folk: DANS 2020 
 
 

 

Laugsaften den 28. maj 2020 

Vi må følge udviklingen og retningslin-

jerne fra sundhedsmyndighederne, og det 

betyder, at vi har været nødt til at aflyse 

arrangementer som vi har glædet os til. 

Nu ser vi hen til at mødes igen og spille!  

 

Det bliver forhåbentlig den 28. maj hvor vi skal spille sammen med 

Kjeld og Hanne fra Spillemandslauget Østjyderne. 

 

Noderne blev sendt ud sammen med Laugsnyt nr. 4 og et par styk-

ker af dem, Fiirtuur og Jubilæumsmarch til Alfa Spelmanslag, fik 

vi allerede sidste år. Vi nåede dog ikke at spille dem. KL 

Tag også ”358” bind I og II med. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Orientering om Skovstævnet i Gjerrild. Meddelelsen blev sendt til de tilmeldte spillemænd den 28. april. 
 

Kære spillemænd! 

På grund af den nuværende situation med Corona virus ser vi os desværre nødsaget til at aflyse dette års ar-

rangement i Gjerrildskoven.  

Vi håber, at vi kan starte med at danse igen til efteråret, så hvis alt går vel, vil vi vende tilbage til jer når vi 

skal have vores Vinterlegestue i januar i 2021. 

 

Bo Mikkelsen, Gjerrild Folkedanserforening 
 

 

 
LØR. 26. SEP. KL. 16.00 

Kom folk: DANS 2020 

Studenterhus Aarhus - Stakladen, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiirtuur 

 Ja det gør vi 

 Jubilæumsmarch, Alfa 

 Labri 

 No 10 Menuet 

 No 17 Menuet 

 Ravne-Peers Vals 

 Trekant efter Brdr. 

Nielsen 
 

Da vi ikke ved hvad der må åbnes op før efter 10. maj, er sammenspilsaftenen den 7. maj aflyst. 

Det er den sidste sammenspilsaften i foråret, desværre, men med det nye Laugsblad der gerne skal 

være klar først juni, håber vi at kunne sætte datoer på efterårets Laugs-og sammenspilsaftner. KL 
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