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                                                  EFTERÅRET 2010  

Nyt logo 

Til ”Laugets” 20 års jubilæum 

præsenterede vi et nyt logo. 

 

Logoet er kreeret og tegnet af  

Mette Bebe Juel 

Den 25. september 2010 

Stort bal med: 

”Pigernes fornøjelse” 
”Med forstærkning” 

Dansen ledes af: 

Niels Bundgaard. 

Jubilæumstrekant. 
Lauget fik sin helt egen melodi 

Skrevet af: Troels Pedersen 
Noder kan fås ved henvendelse til laugets orkester.  



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

”Trekanten” Kultur & Foreningshus 

Sebbersundvej 2A, 922o Aalborg Øst 

Tlf. 99 31 76 00 

Formand:  
Klavs Munklinde Hansen  

Tlf. 98 15 58 04 / 27 20 63 83 

E-mail: klavs@munklinde.dk 

Kasserer:  
Henning Christensen 

Tlf. 98 14 77 86 / 23 31 63 15 

E-mail: hc@stofanet.dk 

Næstformand, 

Presseansvarlig & webmaster:  
Ole Larsen 

Tlf. 98 13 84 62 

E-mail: oleoginge@privat.dk 

Sekretær:  
Bjarno Hvid Jensen 

Tlf. 98 84 25 49 

E-mail: bjarno.hvid.jensen@skolekom.dk 

Orkesteransvarlig:  
Ulrich Clausen 

Tlf. 98 10 20 56 

E-mail: faerch.clausen@stofanet.dk 

Suppleant:  
Asser Sletter 

Tlf.40 73 78 53 

E-mail asser50@stofanet.dk 

Suppleant:  
Harald B. Enger 

Tlf. 98 18 47 09 

E-mail: haraldkst@hotmail.com 

Jeg har oprettet en mailgruppe, som bruges til at udsendt vigtige  

informationer om laugets arrangementer, samt reklame for andre 

spændende arrangementer i Nordjylland.  

Alle interesserede kan komme med, det kræver kun at du sender en 

mail til mig, med ønsket om at være med.  

Du er kun med lige så længe du selv vil, du kan til en hver tid melde 

fra. Det er ikke et krav at du er medlem af Lauget. 

Klavs Munklinde Hansen 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Lørdag den 25. september 

Bal på ”himmerlandsk og vestjysk” 

”Pigernes fornøjelse m. Schmykker & Friis” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Der er ”fut i fejemøjet”, når gruppen ”Pigernes fornøjelse” spiller op til 

dans, sang eller bare ”fornøjelse”. Pigerne er:  
 Kirsten Arup (violin) 

 Karin Skovmand (harmonika) 

 Else Ø. Schmidt (harmonika og klaver) 

I aftenens anledning er gruppen udvidet med parret:  
 Margit Schmykker  

 (diatonisk harmonika og klaver) 

 Gunner Friis (violin) 

Margit er fjerde generation i en vestjysk spillemandsslægt og Gunner reg-

nes ubestridt blandt landets bedste violinspillemænd. Aftenens repertoire 

rummer både traditionel spillemandsmusik rundet af den himmerlandske 

og vestjyske muld og populære skråle-med-numre, nogle af lettere vovet 

herkomst. Alle i gruppen har deres gang på Spillemandsmuseet i Rebild, 

hvor der eksisterer et levende spillemandsmiljø med musik og 

”gammeldans”. Herfra kommer også: 
 Niels Bundgaard, som er en af Himmerlands bedste danseinstruktører  

Både øvede og uøvede er sikret en sjov aften med sved på panden. 
 

Trekanten Sebbersundvej 2A 9220 Aalborg øst 
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Følg med på Laugets hjemmeside 

På http://www.dansogspil.nordjyskeklubber.dk/ kan du løbende følge 
med i laugets aktiviteter. Bl.a. indeholder hjemmesiden: 

 Kalender med omtale af de enkelte arrangementer 

 Fotos fra arrangementer gennem tiderne 

 Spillerepertoire 

 Opslagstavle, hvor du selv kan indrykke indslag 

 Links til orkester og andre foreninger mv. 

 
Hvis du mangler noget på hjemmesiden, så kontakt redaktøren (kan og-
så findes på hjemmesiden under punktet ”Kontakt”). 

http://www.dansogspil.nordjyskeklubber.dk/


Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Af: Bjarno Hvid Lyshøj i juli måned 2010. 
 

 

 

 

Tillykke med 20-årsjubilæet. 
 

 

 
 

 

Hvordan det kom sig, at Conny og jeg holder så meget af Lauget. 

 
Jeg lovede Klavs at skrive en lille artikel til dette blad om jubilæet. Det er 

somme tider sundt at tænke tilbage og spørge. “Hvornår og hvorfor begyndte 

vi at komme i lauget?” 
 

Skal vi sarte ved begyndelsen, så må vi helt tilbage i vores unge år først i 

halvfjerdserne. Da begyndte vi med folkedans i Dronninglund Folkedanser-
forening. Det varede dog kun 3 år, så kom uddannelse, børn, fodbold og 

håndbold i vejen. Indtil vi 25 år efter syntes vi manglede noget. Folkedans 

tænkte vi, det vil vi prøve igen, for vi havde det da sjovt dengang. 

Så vi begyndte igen i Dronninglund Folkedansere, hvor der var en del unge 
og yngre dansere. Vi blev ikke skuffede, og vi gjorde selv meget til det.   

Kurser, legestuer, landsstævner. Desuden havde Dronninglund en venskabs-

forening Partille Folkdanslåg ifron Partille.  
På en eller anden måde, så er der en slags linje fra det svenske til Lauget. 

Folkene i Partille åbnede vores øjne for, at folkedans kan dyrkes “po många 

sæt”, som svenskerne udtrykker det. I hvert fald var det et ubevidst svar på 
noget af det vi søgte efter. 

Partillefolkene afholdt et kursus på Ridemandsmølle i september 2000, hvor 

vi var med. Det gav blod på tanden, for den 6. April 2002 var vi for første 

gang på Trekanten til et kursus i svenske danse med Keld. Vi skulle bl.a.  
danse stigvals. Det var umuligt, rytmen var ikke til at finde. Vi skulle også 

dande slængpolska og backmesschottis. Intet var let, men vi var alligevel gla-

de. I middagspausen kan jeg huske, at Søren fortalte om Sverige, om den  
fantastiske dans og naturen deroppe. Der kommer vi aldrig, tænkte jeg for 

mig selv. 
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Det skulle ikke komme til at holde stik for ugen efter var vi allerede i Partille 
igen til nye svenske danse. Den 15. September 2003 var vi i kompagnihuset 

til svenskekursus med Birgitte og Christian Ludvigsen. 

Det var næsten første gang vi stiftede bekendtskab med Rørospols fra Norge. 

Den var totalt umulig, og vi lærte den da også først til svenskedanse i Vrå 
flere år senere. 

 

 
Men hvorfor nævne alt det med svenske danse, hvad kommer det Lauget 

ved. Jo, for vi kom ikke i Lauget fra starten. Det gør man ikke bare, når man 

bor på “Lyshøj”, som vores lille sted hedder efter en gammel gravhøj. Man 
skal kende nogen. Og det var det, vi kom til via de svenskekurser der og  

andre komsammener. Vi blev nødet. Kom nu. Prøv det. 

 

 

Så kom vi da også til bal på Trekanten, og så vidt vi kan huske var det 

“Rasmus”, som spillede den allerførste gang. Men også “Jysk på næsen” 
gjorde et kæmpeindtryk. Udtrykket “til bal på Trekanten” synes jeg passer 

perfekt. Det er nemlig, hvad det er. Dans hvor man ikke er bundet af  sner-

rende bånd og ledere, som til almindelige legestuer. På Trekanten er der liv 
og glade dage. 
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Det var et helt kulturchok for os at komme på “Trekanten”. Musikken blev 
spillet på en måde og med en intensitet, som vi slet ikke kendte til. 

Det var som man fik fjedre under fødderne. Skikken med en lille koncert var 

også fantastisk og noget helt nyt for os. 

 
 

Så tusind tak til Aalborg Danse - og Spillemandslaug for efterhånden mange 

uforglemmelige danse - og musikstunder. Jeg har endog et par gange fået lov 
at klimpre med til Spillemandfestivalen. Også det en helt ny tradition for os 

at deltage i.  

 
 

Uden at vi egentlig planlagde det, så gled dansen i Dronninglund ud til for-

del for mandagsdans på Trekanten. Det er herligt at danse her. Et helt orke-

ster at danse til og en selvstændig, knagendes dygtig leder i Klavs. I Aalborg 
Danse - og Spillemandslaug kan man få lov at udfolde sig, og der er brug for 

hver eneste af os. Fordi det altid i sidste ende er fællesskabet, som er det  

bærende. Og sådan er lauget. 
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Formandens beretning 2010 
 

Generelt: 

Siden sidste års generalforsamling har vi i lauget gennemført:  

En vellykket spillemandsfestival, med 48 spillefolk.  

To balaftner i samarbejde med Trekanten,  

12 gange mandagsdans, heraf de 6 med lidt øvedans før den alm. danseaften.  

Et samspils kursus med Klaus Pindstrup, for musikerne og danserne. 

Vi har igen i år haft en fantastisk stemning, til alle arrangementerne.  
 

Spillemandsfestival 2009 
Her startede vi med en rigtig hyggelig fredag aften, sammen med Lommebös  

Lørdagen var igen en fantastisk festdag og aften, med Ove Andersen som inspirator 
for spillemændene. 

Musikerne mødes kl. 13.00 for at lære nye melodier (danske og svenske)    

Vi andre mødte kl. 17.30 til indmarch, storspil og en masse god dansemusik.  

En helt igennem rigtig god dag og aften. 

57 dansere og 48 musikere  
 

Mandagsdanseaftnerne 
Igen i år har vi afviklet mandagsdansen med en fantastisk stemning. Både musikere 

og dansere er mødt op med godt humør, og lyst til at være en del af den gode      

stemning. 

Det er helt fantastisk dejligt at være en del af. 
 

Orkesteret: 

Det er igen i år lykkedes orkesteret at udvide besætningen, denne gang med en klari-

net, hvilket jeg syntes er et rigtig godt supplement til de eksisterende instrumenter.  

Den brede sammensætning af instrumenter, og det at samspillet er blevet styrket, har 

givet et helt fantastiske resultat. Så tak til alle musikerne for noget forrygende musik. 
 

Samspilskursus: 
Et udbytterigt kursus med Klaus Pindstrup (dans det de spiller, og spil det de danser)  
Vi var så heldige at en anonym sponser havde gjort det mulig at afvikle dette kursus 

for musikere og dansere. En rigtig stor tak til vedkommende, for sponsoratet. Og vi 

accepterer naturligvis ønsket om anonymitet.  

9 af laugets musikere deltog. Om eftermiddagen deltog 22 dansere.  

Til ballet om aftenen deltog yderligere 12 dansere 
 

Balaftner i samarbejde med Trekanten: 

Indledningsvis skal der igen i år lyde en stor tak til Trekanten for deres støtte til   

folkemusikken, og tak for et godt samarbejde. 

Jeg må her dog beklageligvis meddele at Ingelise fremover har reduceret antallet af 

balaftner fra tre til to om året. 
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Septemberbal med ”Knorifas” 
En aften med det kendte folkemusik, med tre helt fantastiske musikere.  

Et ok fremmøde, og en rigtig god stemning. 

47 dansere 
 

Nytårsbal med Karl Skårup & Kristian Bugge 
En aften med to helt fantastiske musikere. Et rigtig Thy bal som vi kender det og   

elsker det.  
Endnu en gang en fantastisk oplevelse. En god stemning med mange dansere. 

65 dansere 
 

Nærmest forestående fejrer vi laugets 20 års jubilæum. 

Vi afholder den 27. marts laugets 20 års jubilæum. Det bliver en anderledes balaften 

end vi kender den. Jeg kan her ikke afsløre det hele, men et er sikkert, vi starter kl. 

19.00 med at laugets store orkester spiller op til dans,  

Kl. 20.00 går den fantastiske gruppe ”Rasmus” på scenen, og leverer musikken til  

aftenens bal.  

Derimellem bliver der en mindre højtideligholdelse at laugets jubilæum. 
 

Spillemandsfestival 2010  

Vi afholder igen i år en spillemandsfestival. Vi holder traditionen tro fredag aften en 

velkomst hyggeaften på Tornhøjskolen, for at tage godt imod vores svenske venner 

Lommebôs, som igen tage den lange tur over Kattegat for at deltage i spillemands-

festivalen. 

Alle musikere som dansere er meget velkommen til at deltage i denne aften. 
Selve festivalen bliver som de tidligere år med Ove Andersen som instruktør for    

musikerne om eftermiddagen, og med en masse god dansemusik hele aftenen fra de 

deltagende orkestre. 
 

Fremtiden:  

Vi har i bestyrelsen den sidste tid brugt meget energi på foreningens 20 års jubilæum. 

der er derfor endnu ikke lavet aftale med noget orkester til efterårsballet, men et er 

sikkert og det er at datoen ligger fast, det bliver den 25. september 2010.   

Det er i skrivende stund ikke afklaret om vi afholder ”begynderdans” i efterårssæsonen 

2010. 
  

Som sidst år skal der lyde en stor tak til alle for en rigtig god sæson, tak for det store 

fremmøde på vores laugsaftner, og tak fordi I er med til at skabe en rigtig god stem-

ning. 

Sidste år sagde jeg at mit ønske for fremtiden var, at nogle flere medlemmer ville få 

øjnene op for de fantastiske balaftner som vi afvikler i samarbejde med Trekanten, det 

er heldig vis sket, selv om der stadig er plads til mange flere.  

Dette var måske også en inspirationskilde for vores fantastiske musikere.   

Vel mødt alle sammen, til en ny og spændende sæson. 
 

Klavs Munklinde Hansen 
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Referat af generalforsamling i  

Aalborg danse- og spillemandslaug  

Den 17.marts 2010 
 

13 medlemmer var mødt. 
 

Valg af dirigent og referent. Ole Larsen valgt som dirigent. Betty Bøttger valgt 

som referent. 
 

Formandens beretning. Godkendt. Foreligger som bilag. 
 

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Godkendt. Under dette punkt 

diskuterede forsamlingen et forslag om at hæve medlemskontingentet og fastholde 

prisen for kaffe. Forslag stilleren ønskede at sikre foreningens soliditet. Flere af de 

fremmødte gav udtryk for, at der ikke er nogen grund til, at foreningens kasse   

beholdning skal vokse. Der skal bruges en del penge på det forestående jubilæum, 

det har bestyrelsen kalkuleret med, men bortset fra det er det bestyrelsens og de 

øvrigt fremmødtes indstilling at det er tilstrækkeligt med en kasse beholdning på 

ca. kr. 12 000,-. Forslaget falder. 
 

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

no Hvid Jensen blev valgt til bestyrelsen. Asser Sletten og Harald B. Enger blev 

valgt som suppleanter. Som revisorer blev Hanne Færch og Birgit Davids valgt. 
 

Fastsættelse af kontingent. Kontingentet er uændret, kr. 80.- årligt. 
 

Indkomne forslag. Der var fremsendt et forslag som blev behandlet under oven-

stående punkt; regnskabet. 
 

Ideer til næste års arbejde. Mette Bebe er tilmeldt danse leder kursus. Det er  

meget fint at vi i foreningen har flere, der har dette kursus. Andre opfordres til at 

tage danse leder rollen, ud fra at Klavs i perioder ikke er i byen. Der bliver sand-

synligvis ikke begynderdans til efteråret. Der kommer forslag om at en gruppe med 

navnet ”Valencia” skal spille til et lørdags bal. Med henblik på at gøre foreningens 
arrangementer  endnu bedre, tager vi en snak om både mandags dans, og bal     

aftener. Alle kunne ønske sig at der deltog flere unge/yngre medlemmer i forenin-

gens aktiviteter. Der kommer nogle forslag og ideer frem; skal vi ud i byen, på 

Nordkraft eksempelvis, skal vi deltage i kulturnatten eller andet. Muligvis er dan-

sen det sekundære og musikken det vigtigste, når man skal fange folks interesse! 

Der bliver spurgt, om vi kunne lave arrangementer sammen med andre foreninger, 

det er generalforsamlingen positiv overfor. Orkesteret har fået nye medlemmer og 

trives godt. 
 

Eventuelt. Intet til referat. 
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Jubilæums-efter-tanker!                                                               

Fik vi den festdag ud af det, som vi havde regnet med?                                      

Hertil kan kun svares ja, det gjorde vi bestemt.  

 Mange dejlige mennesker samlet 

 Velkomstdrink 

 En flot udstilling 

 Nogen der skulle hyldes 

 Nyt logo 

 Jubilæumsmelodi 

 Nye sangbøger 

 Kaffe og lagkage 

 Noget rigtig godt musik  

Alle billeder er lånt fra hjemmesiden 



September 2010 
 

Mandag  den 13.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

Lørdag den 25.  kl. 19.30 - 23.30                          Entre inkl. kaffe og kage: 

Balaften med ”Pigernes fornøjelse, Schmykker & Friis ” 

Dansen ledes af: Niels Bundgaard”                                  70,- / 90,-  
 
 

Mandag  den 27.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester. 

 
 
 

Oktober 2010 
 

Mandag  den 11.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 
 

Mandag  den 25.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester. 

 
 

 

November 2010 
 

Mandag  den 8.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag  den 22.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 
 
 

Januar 2011 
 

Lørdag den 15. kl. 19.30 - 23.00                           Entre inkl. kaffe og kage  

Nytårsbal med Lang Linken                                        70,- / 90,- 

 
 

 

 

Entre på mandags danseaftener er 25,- (ikke medlemmer 35,-) Inkl. kaffe og kage  
 

Laugets orkester  holder øve aftner de mandage der ikke er dans i salen. 
For yderlige information omkring orkesteret, kontakt Næstformanden: 

Ulrich Clausen på tlf. 98 10 20 56 mail: faerch.clausen@stofanet.dk 

Arrangementskalender  


