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Sammenspilsaften og Laugsaften i marts. 

Cowid-19 restriktionerne er igen blevet forlænget, nu til den 5. april. 

Selv om en del restriktioner er blevet lempet, må vi stadig ikke forsam-

les flere end 5, og helst kun dem vi plejer at være sammen med. Det be-

tyder, at vi endnu engang må aflyse vores sammenspilsaften og Laugs-

aftnen, den 11. marts og den 25. marts, desværre. 
 
 

 

Spillemandskursus med Maren Hallberg-Larsen 

Kurset med Maren er sat til den 10. april, men pga. corona situationen 

ved vi først den 5. april, om vi må samles i større grupper. Derfor har vi 

besluttet at udsætte kurset til efteråret og heldigvis vil Maren gerne 

komme til den tid. 
 

Vi har allerede flyttet kurset 3 gange, så lad os håbe at denne 4. gang er lykkens gang. Vi er sammen med Maren gået 

i gang med at finde en dato, som vil blive meldt ud så snart den er på plads. 
 
 

 

I år deltager Lauget i DGI Østjyllands ”Sommerdans”. Det er torsdag den 6. maj på Østre Skole. 
 

Foreningens instruktør og spillemænd står for dans og musik, og andre spillemænd er velkomne til at spille 

med. Det koster ikke spillemændene noget at deltage, men husk kaffen. 
 

På nuværende tidspunkt ved vi ikke om vi overhovedet må samles i et større antal, og 

vi ved heller ikke om der kan danses til den tid. Bliver der åbnet op for et bal, vil jeg 

lave et danseprogram med corona venlige danse, og så håber jeg, at I fra Lauget vil 

bakke op om arrangementet.  

 

DGI Østjylland Dans & Musik skal også give grønt lys, men vi må vente og se hvordan corona situationen 

udvikler sig indenfor de næste 2 måneder. KL 
 
 

 

Laugets medlemsliste for 2021 er snart afsluttet og vil blive sendt ud til Laugets med-

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

er sket ændringer. Hvis du ikke ønsker at stå på listen når den sendes ud pr. mail, be-

des du sige til snarest. KL 
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