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E-mail: klavs@munklinde.dk 
 

Næstformand: Ulrich Clausen 
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Kasserer: Henning Christensen 
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E-mail: hc@stofanet.dk 
 

Presseansvarlig: Ole Larsen 

Tlf. 98 13 84 62 

E-mail: oleoginge@privat.dk 
 

Sekretær: Betty Bøttger 
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E-mail betty@egholm.dk  
 

Suppleant: Grethe Wagner 
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Suppleant: Inger Pedersen 
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Husk du kan se alt om laugets program på: 

www.dansogspil.nordjyskeklubber.dk/  
 

Næste blad udkommer januar 2007. 

Evt. stof til bladet sendes til: Formanden 

Deadline 15. november 2006.   
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Efteråret 2006 nærmer sig med hastige skridt, så det er tid 

at lægge sandalerne væk og finde danseskoene frem. 

 

Vi siger igen i år velkommen til et spændende efterår, som vil 

byde på rigtig meget dansk folkemusik og dans, ikke mindst 

på mandagsdanseaftnerne som starter den 11. september 

2006 (se hele programmet på bagsiden af bladet)  

 

 

 

 

Men også til et brag af et bal med gruppen ”Jydsk på Næsen” 

Lørdag den 30. september 2006. 

(Se yderlige omtale andet sted i bladet) 

 

Ud over det danske vil vi gentage succesen med et kursus i  

svenske danse, som afsluttes med et svensk bal.  

Lørdag den 25. november 2006 

(Se yderlige omtale andet sted i bladet) 
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Jydsk på Næsen 
 

 

 

 
 

 
 

Fra venstre er det: Michael Sommer (violin & bratch) 

 Vibeke Kristensen (Harmonika) 

 Ivan Damgaard (Violin, guitar & piano) 

 Poul Erik Skakke (Kontrabas) 

 

Jydsk på Næsen ynder at spille op til et godt traditionelt dansk bal. 

Musikken er nykomponeret såvel som traditionel, krydret med gode 

harmoniseringer og rytmiske effekter, der også gør den til god lyt-

temusik. 

I samarbejde med Trekanten afholder vi bal, 

Lørdag den 30. september 2006 

Kl. 19.30 - 23.30 
Entre inkl. kaffe & kage 60,- (for ikke medlemmer 80,-) 

 

Billetter kan bestilles på: 99 31 76 00 
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Vi gentager succesen med: 

Kursus og Bal med Svenske danse. 
Lørdag den 25. november 2006 

Dagens program: 
 Kursus 15.30 - 18.00 med Keld Mortensen 
Keld tager sin samling af CDer med, og vi får lært nogle dan-

se, som vi helt sikker får mulighed for at danse om aftenen. 
 

 Spisning 18.00 - 19.30 Buffet 
Tag alle sammen en ret med, som sættes på et fælles 

ta´selv bord. Tag lidt mere med end du selv spiser, så kom-

mer musikerne og spiser sammen med os. (Husk tallerken og 

bestik)  

Øl, vin og vand kan købes. 
 

 Bal 19.30 - 23.00 med ”Polskabanden” 

Lilian - Svend - Ditte - Renate 
De spiller den mest forrygende svenske folkemusik med en 

iver og en entusiasme, så du ikke kan sidde stille.  

Kom og oplev denne fantastiske kvartet. 
 

Tilmelding senest den 19. november 2006 til: 

Klavs: 98155804 eller Henning: 98147786  
 

For kursus og Bal inkl. kaffe og kage 75,- 

For Bal inkl. kaffe og kage 60,-  

Bemærk vi er for denne ene gangs skyld flyttet til: 

Ridemandsmølle i Godthåb 
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Spillemandsfestival 2006 
 

Fredag aften før festivalen var vi nogle stykker, der mødtes  

med den svenske spillemandsgruppe Lommebôs på Tornhøj-

skolen. 

Her fik vi på en rigtig hyggelig måde sagt velkommen til  

disse dejlige mennesker. 

Der blev spillet op til lidt dans, men snakken, kaffen og den 

”lille skarpe” gjorde bestemt også sit til at aftenen var  

meget vellykket.  
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Spillemandsfestivalen blev som sædvanlig (fristes man næ-

sten til at sige) en fantastisk oplevelse. 

At opleve en aften med så mange glade spillemænd og danse-

re er noget helt specielt, man bliver grebet af en euforisk 

stemning og har slet ikke lyst til, at det skal slutte.  

Alle spillemændene med Ove Andersen i spidsen var virkelig 

i stemning. De fik leveret musik der svingede, så dansegulvet 

var fyldt hele aftenen. 

Gik man en tur i cafeen, kunne man opleve det ene spænden-

de buskspil efter det andet. 

Så jeg tør godt påstå, at alle havde en rigtig god dag og af-

ten. 

Jeg håber og tror på, at vi ses til spillemandsfestival igen til 

næste år. 
Klavs Munklinde Hansen 

 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Formandens beretning  
 

Første år som formand: 
Når jeg ser tilbage, og tænker på hvor stort arbejde jeg frygtede, der ville havne på mine 
skuldre, da jeg sagde ja til formandsposten, må jeg konstatere at:  
Den siddende bestyrelse har arbejdet rigtig godt sammen, og fået fordelt opgaverne godt imel-
lem sig.  At arbejdsgruppen omkring Spillemandsfestivalen har arbejdet meget seriøst, og løst 
opgaven til alles tilfredshed. At Søren har påtaget sig opgaven med at skabe kontakt til de 
orkestre vi har haft til bal aftnerne, i samarbejde med Trekanten.  

Og sidst men ikke mindst at en meget stor del af laugets medlemmer er klar til at give en hånd 
med, når der er behov for det.  
Derfor må jeg så her konstatere at arbejdet som formand har været en overkommelig opgave, 
og samtidig en fornøjelse, da jeg syntes vi sammen har nået et godt resultat.  
Så der skal her lyde en stor tak til alle der har arbejdet i laugets interesse.  

 

Spillemandsfestival den 16. april 2005: 
En herlig eftermiddag for 25 spillemænd, der med en (efter deres udsagn) meget veloplagt og 

engageret Ove Andersen, fik indøvet fire meget flotte melodier, som laugets orkester har taget 
til sig, og spillet flere gange i løbet af sæsonen. 
En aften med 78 dansere, samt yderlige 8 spillemænd, bød på: for det første et meget smukt 
storspil under ledelse af Ove Andersen, men også noget rigtig godt musik fra hver enkelt 
gruppe. Det virkede som om stemningen fra om eftermiddagen smittede af fra gruppe til grup-
pe, for musikken blev bare bedre og bedre. Alt det gode musik gjorde at alle havde en rigtig 
god aften. 
78 betalende. – 110 til kaffebord. RIGTIG FLOT 

 

Mandagsdans: 
Vi har i den forløbende sæson oplevet en stabilitet omkring mandagsdansen, ikke mindst i 
musikkens kvalitet, men også i fremmødet af dansere. 
Musikerne har været samlet alle de mandage hvor de ikke har spillet op til dans, og det må 
siges at have båret frugt. Repertoiret er blevet udvidet, og kvaliteten af det der leveres til dans 
har virkelig fået et løft. Man fornemmer også en stor spilleglæde blandt musikerne. 
Danserne har bestemt også været med til at gøre mandagsdanseaftnerne rigtig gode, både 
fordi de er mødt så talstærkt op (mellem 25 & 40 dansere) men også fordi de har været med til 

at skabe en rigtig god stemning. 

 

Andre arrangementer: 
Kvarterløfts arrangement i Bundgårdsparken, det var en god dag for de 16 dansere og de 5 
musikere der deltog. Hvor meget reklameværdi det har haft kan nok diskuteres, da der ikke 
var det store publikum. Vi har i bestyrelsen derfor valgt at sige nej tak til deltagelse i 2006. 
 
Dansk / Rumænsk aften på Trekanten den 1. november 2005 var en rigtig god aften. Fremmø-

det til dette arrangement må siges at være flot, vi var 88 personer. Laugets orkester spillede til 
den danske dans med 5 musikere.  
Trekanten honorerede de udøvende, penge der er gået i Laugets kasse. 
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 Lørdag den 19. november 2005, var vi for en gang skyld rykket ud af vores trygge rammer på 
Trekanten, og til Ridemandsmølle i Godthåb. Her afholdt vi et kursus i svenske danse, med 
Keld Mortensen som instruktør, en god eftermiddag med 39 kursister.  
Derefter et flot veldækket ta-selv bord hvor alle havde en ret med. 

Aftenen bød på et rigtigt svensker bal med gruppen ”Polskabanden”, en fantastisk aften med 
50 dansere. 
Alt i alt et rigtig godt arrangement, ikke kun fordi vi havde en god instruktør, og nogle gode 
musikere, men også fordi rigtig mange gjorde et stort stykke praktisk arbejde. Så tak til alle 
for en god indsats.         

 

Balaftner i samarbejde med Trekanten: 
Indlednings vis skal det siges at Trekanten igen i år har vis sig som en meget stabil og pålide-

lige samarbejdspartner, hvilket De skal have en stor tak for. 
 
September bal med ”Svøbsk” lørdag den 24. september 2005. En forrygende aften med et par 
unge sprudlende musikere. Et bal hvor gennemsnitsalderen ikke var over 45 år, hvilket i sig 
selv var en fantastisk oplevelse. 44 dansere 
 
Nytårsbal med ”Jensen & Bugge” lørdag den 21. januar 2006. Et par unge mennesker der 
virkelig kan deres håndværk. De kan spille og skabe en stemning så det var meget få der ikke 

var på dansegulvet hele aftnen. En aften hvor vejrguderne ikke helt var på vores side, men når 
musikerne kunne køre helt fra Odense, kunne vi andre også trodse snestormen og møde op.  
39 dansere  
 
Februar bal med gruppen ”Bøg” lørdag den 25. februar 2006. Igen en aften med musik i abso-
lut top kvalitet, 6 virkelig dygtige musikere, hvad de specielt viste under den lille koncert 
efter kaffepausen. En aften med 73 dansere der var med til at skabe en helt fantastisk stem-
ning. Musikerne sagde bagefter at det er sjældent de spiller for så danseglade mennesker, så 

det var de meget begejstret for.  

 

Fremtiden: 
Det vi alle for øjeblikket ser frem til, er den kommende spillemandsfestival, som der har væ-
ret arbejdet hårdt på de sidste par måneder. Der bliver i år forsøgt med deltagelse af et svensk 
orkester, hvilket jeg ser meget frem til. Ellers bliver det en spillemandsfestival som vi kender 
den, med rigtig meget godt dansemusik, og megen hygge ikke mindst blandt musikerne. 
I den kommende sæson arbejdes der på at gentage succesen med et svensker bal & kursus, 
igen på Ridemandsmølle. Spillemandsfestivalen 2007 håber vi også at få på benene. Ellers 

bliver det en sæson som vi kender den, med dans mandage i ulige uger, hvor vi forhåbentlig 
kan fortsætte de gode takter med så mange dansere og musikere. 
Til vores lørdagsballer, (som ikke var mulige at afholde uden det gode samarbejde med tre-
kanten) har jeg et håb om at mange flere dansere vil møde op. 
Det er mig stadig en gåde hvad der skal til? Vi har til hver bal haft musik af absolut højeste 
kvalitet, Der har været den instruktion til dansen som har været nødvendig. Vi har et dejligt 
sted at være, Reklamen har vi ikke sparet på,  Og ikke mindst syntes jeg da, at vi er nogle 
hyggelige mennesker at være sammen med. Men jeg ser nu lyst på fremtiden, og går med 

sindsro den nye sæson i møde. 
                                      Klavs Munklinde Hansen!   
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Referat af generalforsamling i Aalborg danse- og spillemandslaug d.20.03.2006. 

 

14 medlemmer var mødt. 

 

1. Valg af dirigent og referent. Søren Larsen valgt som dirigent. Betty Bøttger 
valgt som referent. 

 

2. Formandens beretning. Godkendt. Foreligger som bilag. 

 

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab. Godkendt. Tilfredsstillende resul-

tat. Spillemændene samt instruktør har tjent penge til lauget ved et arrangement 

på Trekanten og tilmed gav sidste års spillemandsfestival et fint overskud.  

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Klavs M. Hansen, Henning Christensen og Bet-

ty Bøttger genvalgt til bestyrelsen. Grethe Wagner og Inger Petersen valgt som 

suppleanter. Som revisorer vælges Hanne Færch og Anja Mikkelsen. 

 
5. Fastsættelse af kontingent. På baggrund af det gode årsresultat samt generalfor-

samlingens holdning til, at foreningen ikke skal samle sammen til en større for-

mue, besluttede man at lade kontingentet forblive uændret. 

 

6. Indkomne forslag. Intet. 

 

7. Ideer til næste års arbejde. Lørdag d. 25.november 06 arrangeres kursus i sven-

ske danse. Det afvikles i Ridemandsmølle, Godthåb. Om aftenen er der bal. Der 

bliver foreslået forskellige grupper til vores balaftener; Fandango fra Horsens. 

Silkeborgspillemændene. Jysk på næsen. Vi taler om hvorfor der ikke kommer 

flere dansere til lørdagsballerne – og det får vi ikke noget svar på! Mangler der 
instruktion til ballerne? Det er en svær balance, da vi heller ikke ønsker at    

instruktionen skal dominere disse aftener. Vi taler også (igen) om hvordan vi får 

nogle yngre mennesker til at komme i lavet. Bestyrelsen arbejder videre med 

disse spørgsmål.  

 

8. Eventuelt. Aalborg Kommune har bedt om, at vores laug bliver registreret med 

et SE-nummer af hensyn til udbetaling af eventuelle tilskud.  
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September 2006 
 

Mandag den 4.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 11.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag den 18.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 25.  kl. 19.30 - 22.00  
Danseaften med Laugets orkester. 
 

Lørdag den 30.  kl. 19.30 - 23.30                  Entre inkl. kaffe og kage: 

Balaften med ”Jydsk på Næsen”            Medlemmer 60,- / Andre 80,-  
 

Oktober 2006 
 

Mandag den 2.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 9.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag den 16.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 23.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Mandag den 30.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

November 2006 
 

Mandag  den 6.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag den 13.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 20.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Lørdag den 25.  kl. 15.00 - 23.00 

Svensker Kursus og Bal med Keld Mortensen og ”Polskabanden” 
Husk dette arrangement er på Ridemandsmølle i Godthåb.  
 

Januar 2007 
 

Lørdag den 20. kl. 19.30 - 23.30 Nytårsbal med Stafivia  
 

Entre på mandags danseaftener er 20,- (ikke medlemmer 30,-) Inkl. kaffe og kage  

Arrangementskalender  


