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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 6 - 7.  Juni 2021 
 

Indhold: 

 Laugsaften og sommerafslutning 

 Laugsblad nr. 91. 

 Forårets sidste Laugsaften 

 
 

 

Vi kan atter mødes og spille sammen, så velkommen til sommerafslutning torsdag den 10. juni 2021 

Niels vil gerne lægge hus og græsplæne til, så vi håber på 

godt vejr denne aften. Husk derfor dit instrument samt noder 

og forslag til numre, vi kan spille.  
 

Den traditionelle buffet har vi valgt at droppe i år pga. coro-

na, så du skal blot tage det med du selv spiser samt tallerkner 

og bestik. Tag også egne drikkevarer og kaffe/te med. 
 

Vi låner et telt af Folkedanserforeningen FC og mødes kl. 

17.45 på Ålsrodevej 105. De, som vil hjælpe med at rejse tel-

tet, må gerne komme kl. 17.00. 
 

Tilmeld dig til Niels: 8633 1132/4095 9032 eller Karen L.: 8632 5602/6114 7767. Også gerne på e-mail.  
 

På gensyn til en garanteret hyggelig aften. Skulle du blive forhindret i at komme, så ring til Niels. 
 
 

 

Laugsblad nr. 91 er skrevet og ved at gå i trykken. Det uddeles ved Laugets sommerafslutning den 10. juni. 

De der ikke er med denne aften får bladet tilsendt pr. post. 
 

Da folkemusik og dansemiljøet har være lukket i så lang tid er der ikke så meget at fortælle, men selvfølge-

lig går vi ikke i stå af den grund og det ses af kalenderen på bagsiden af bladet. I bladet er der også forslag 

til folkemusikalske oplevelser på Brenderup Højskole og på Fanø. Husk også at Spillemandskredsen arran-

gerer ”Folkedans, Spillemandsmusik og Sommerhøjskole” 27. juni – 3. juli på Nørgaards Højskole i Bjer-

ringbro. Se Spillemandskredsens hjemmeside: www.spillemandskredsen.dk/  
 

 

 

Laugsaften på Østre Skole 
Det var en velbesøgt Laugsaften med Han-

ne og Kjeld torsdag den 27. maj. De var 

som sædvanlig inspirerende at spille sam-

men med og godt forberedte. Mange gange 

har vi måttet aflyse aftnerne med dem pga. 

corona, men når det lykkedes, har det været 

gode aftner hvor vi har stiftet bekendtskab 

med noget af ”Østjydernes” repertoire.  
 

Kig ind på ”Østjydernes” hjemmeside: oestjyderne.dk/  
 
 

 
 

 

Hilsen fra Karen 
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