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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 8., august 2020 

Indhold: 

 Laugsaften

 DGI Ø’s møde om Covid 19

 Laugets generalforsamling

 Kurser i øvrigt

Laugsaften, torsdag den 27. august. 

Hvis corona situationen er under kontrol og vi må være på Østre Sko-

le, er der laugsaftnen igen torsdag den 27. august. Det er Hanne Erik-

sen og Kjeld Nørgaard som besøger os og spiller for. 

Jeg kontakter dem forinden og spørger dem, om programmet er det 

samme som de sendte ud før sommerferien. 

Husk derfor at medbringe de noder, som vi tidligere har fået udleve-

ret. Har du dem ikke, så kontakt Karen eller Niels, så får du et sæt. 

Et par af melodierne, Fiirtuur og Jubilæumsmarch til Alfa Spelman-

slag, fik vi allerede sidste år, men nåede ikke at spille dem. 

Tag også ”358” bind I og II med. 

Få godt gang i folkedansen igen - efter Covid 19

Hvordan får vi folkedansen og musikken startet op igen, så dansere og spillefolk kan føle sig trygge ved at deltage. Der åbnes lige 

så stille op for, at vi igen må begynde at danse, men mange foreninger sidder med flere uafklarede spørgsmål. 

Derfor inviterer udvalget for DGI Dans & Musik i DGI Østjylland: bestyrelser, instruktører, spillefolk og andre interesserede til 

møde, hvor vi tager en dialog om, hvordan vi kommer godt i gang med dansen. 

Tirsdag den 11. august kl. 19 - 22 på Hadsten Skole, Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten. Da DGI giver kaffen er tilmelding nødvendig. 

DGI Østjylland Dans & Musik har sendt denne indbydelse ud til foreningerne og her ved tilmeldingsfri-

stens slutning har over 40 sagt ja til at deltage. Det er rart at initiativet er taget og dejligt at så mange har 

fulgt opfordringen. Vi er 2 fra Lauget der deltager så det er spændende hvad vi får ud af mødet. KL 

Laugets generalforsamling 

Husk Laugets generalforsamling torsdag den 10. september på Kattegatskolen Østre Skole.  

Mød op så vi kan få en god snak om hvordan det går i Lauget, og hvad vi kan gøre for at der kan ske udvik-

ling. Hvordan kan vi gøre Lauget mere kendt, så flere får lyst til at være med.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved torsdag den 10. september. KL. 

DGI Østjylland Dans & Musik afholder efterårskursus for Spillemænd og danseledere søndag den 18. okto-

ber 2020 kl. 9.30 - 16.30 på Lindegården, Skolevej 19, 8544 Mørke. Pris: 375 kr.  

I prisen indgår undervisning og smørrebrød til frokost. 

Tilmelding er senest den 27. september 2020, men da kurset endnu ikke er lagt på DGI Østjyllands hjemme-

side er der ingen tilmeldingslink. Det kommer forhåbentlig snart. 

Jeg har dog hørt at det er Kristian Bugge der skal være instruktør for spillemændene. KL 

 Fiirtuur 

 Ja det gør vi 

 Jubilæumsmarch, Alfa 

 Labri 

 No 10 Menuet 

 No 17 Menuet 

 Ravne-Peers Vals 

 Trekant efter Brdr. 

Nielsen
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Husk også Laugets eget kursus lørdag den 31. oktober 2020. 

 

Det er i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenaa fra kl. 09:30 til 16:00 og koster 375 kr. 

 

Instruktør er Maren Hallberg-Larsen fra Davinde ved Odense. 

Der er allerede en del der er tilmeldt i foråret. 

Mere info og tilmelding på: https://www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202011443012. 
 
 

 

 

 

 

 

Hilsen fra Karen 
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