
Januar 2011 
 

Mandag  den 3.  kl. 19.30 - 22.00  
Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

Lørdag den 15.  kl. 19.30 - 23.00                          Entre inkl. kaffe og kage: 
Nytårsbal med Lang Linken                                           70,- / 90,-  
 
 

Mandag  den 17.  kl. 19.30 - 22.00  
Danseaften med Laugets orkester. 
 
 

Mandag  den 31.  kl. 19.30 - 22.00  
Danseaften med Laugets orkester. 
 
 

Februar 2011 
 

Mandag  den 14.  kl. 19.30 - 22.00  
Danseaften med Laugets orkester.  
 
 

Mandag  den 28.  kl. 19.30 - 22.00  
Danseaften med Laugets orkester. 

 
 

Marts 2011 
 

Mandag  den 14.  kl. 19.30 - 22.00  
Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

Mandag  den 28.  kl. 19.30 - 22.00  
Danseaften med Laugets orkester.  
 
 
 
 

April 2011 
 

Lørdag den 16. kl. 17.30 - 23.00                           Entre inkl. kaffe og kage  
Spillemandsfestival                                                        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 den orkesteransvarlige: 
Ulrich Clausen på tlf. 98 10 20 56 mail: faerch.clausen@stofanet.dk 

Arrangementskalender  Aalborg Danse - og 
Spillemandslaug 

 
 

                                                  FORÅRET 2011  

Spillemandsfestival 
den 16. april. 

 
Planlægningen er i gang 

–følg med på  
hjemmesiden! 

Nytårsbal den 15. januar.  

Foruden forrygende musik er 
Lang Linken også god for en 
sang 

… det var de også , da de før-
ste gang besøgte lauget i 1993 

Èn ting ligger fast: Laugets suverænt 
velspillende orkester deltager.  
                        Foto: Harald B. Engen 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

”Trekanten” Kultur & Foreningshus 
Sebbersundvej 2A, 9220 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 Sletten 

Tlf.40 73 78 53 
E-mail asser50@stofanet.dk 

Suppleant:  
Harald B. Engen 
Tlf. 21 67 28 86 

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 

      Dagsorden ifølge vedtægterne 
 
1) Valg af dirigent og referent  
2) Formanden aflægger beretning 
3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer* 
5) Fastsættelse af kontingent 
6) Indkomne forslag** 
7) Ideer til næste års arbejde 
8) Eventuelt 
 

* Bestyrelsesmedlemmer på valg: 
 Ulrich Clausen og Ole Ugilt Larsen 

 Suppleanter på valg: 
 Harald B. Engen og Asser Sletten 

 Revisorer på valg: 
 Hanne Færch og Birgit Davids 
  
** Forslag til behandling på generalforsamlingen, herunder 

forslag til vedtægtsændringer, skal være formanden i hæn-
de senest mandag d. 7. marts 2011. 

Indkaldelse til generalforsamling 
Tirsdag d. 15.marts 2011 kl. 19.00   

Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst 

Deltagelse kræver ingen tilmelding! 
 
Der serveres øl/vand samt kaffe og kage 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Mødet med Aalborg Danse- og Spillemandslaug 
Mit første bekendtskab med Aalborg Danse- og Spillemandslaug var i 
2001, hvor Hugo og jeg deltog i et kursus i svenske danse. Efterføl-
gende har vi deltaget i andre kurser med forskellige emner. Den røde 
tråd i disse kurser var dejlig atmosfære, danseiver og danseglæde, at 
have det sjovt i dansen. 
 

Siden er jeg på Trekanten blevet adskillige danseoplevelser rigere ved 

at deltage i de fleste af de faste årlige baller med musik udefra, for ik-

ke at glemme den årlige spillemandsfestival i april. Der danses på livet 

løs – på tilsvarende måde som jeg så erfarede, der danses på mandags-

aftenerne, hu hej hvor det går.  Siden 2008 har jeg så mandagsdanset, 

og danseglæden fra barndommen af genoplives hver gang. Her er en 

utrolig dejlig atmosfære, et stort 

orkester med knaldgode musikere. 

Man behøver ikke at diske op med 

en fast dansepartner – en fordel for 

mig da sejleriet nu har slugt natur-

mennesket Hugo.  Der instrueres 

kort og godt og uden overinstruk-

tion. Her danses, så man får sved 

på panden – polka, vals, hopsa, 

mazurka, scottish, menuet …, end-

og sønderhoninger fodres vi med. 

Herligt.  Det kører jeg gerne 2 

gange 40 km efter hver 14. dag. 

Hos Aalborg Danse- og Spille-

mandslaug får danseglæden frit  

spillerum. 

Hos Aalborg Danse- og Spille-
mandslaug går det muntert til. 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

 

Nytårsbal med Lang Linken 

Lang Linken er et af Danmarks mest kendte folke-
musikorkestre, som siden 1970 har turneret flit-
tigt i både ind- og udland. Gruppen består af:  
 

⇒ Carl Erik Lundgaard  (harmonika m.m.) 
⇒ Poul Lendal (violin m.m.) 
⇒ Keld Nørgaard  (klaver m.m.) 

Glæd jer til en festlig aften med trioen, der før-
ste gang besøgte lauget til nytårsballet i 1993.  

Lørdag den 15. januar 2011 kl. 19.30 

Trekanten, Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Øst. 
 

Pris inkl. kaffe og kage  
Medlemmer 70,- Ikke medlemmer 90,- 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

  

Danseglæden får frit spillerum 
 
Af Petra Vestergaard Pedersen, Als Hede 
 

Dans, barndom og ungdom 
Så længe jeg kan huske tilbage, har jeg danset. Min danseglæde har 
altid været stor.  Når jeg tænker tilbage på mine barndoms- og ung-
domsår, kom jeg ofte hjem fra fastelavnsfest, høstfest, juletræsfest og 
private fester og havde danset alle dansene. Dansene var dengang en 
blanding af folkedans (fynbo - som vi på Mors kalder rheinlænderen - 
vals, hopsa, trekant, kredsdanse m.m.) og moderne dans. Vi havde 
nemlig Alfred Haanings trio, der kunne spille både folkedansmelodier 
og de moderne popmelodier. 
 
Folkedansen har jeg fået 

ind med modermælken, 

da min mor var folke-

danserleder for voksne 

og unge i forsamlingshu-

set og for børnene i Gul-

lerup Friskole og i 

Bjergby Friskole. Gen-

nem min skolegang i 

sidstnævnte sidst i 

1950’erne og begyndel-

sen af 1960’erne var fol-

kedans nemlig et fast 

punkt på timeplanen. Så 

alle børn i Bjergby og 

omegn lærte at danse. 

Avisfoto af et folkedanserbal den 15. decem-
ber 1956 i Bjergby Forsamlingshus med 
deltagelse af 70 børn og 150 voksne. Jeg 
var 6 år og dansede med. Min mor ledte. 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

 
Fra vi var helt små var min tvillingsøster og jeg med, når mine foræl-
dre var på læretræf for friskolelærere, og der blev ofte danset folkedans 
om aftenen. Vi deltog som en selvfølge i dansen blandt de voksne og 
følte det som en ganske naturlig ting trods vores kun fire år. 
 
Min mor satte en stor ære i ofte at have en ny dans med til den ugentli-
ge danseaften. Her var jeg og min tvillingsøster tit prøveklude. En af 
os spillede melodien igennem på klaveret, mens den anden sammen 
med mor gennemgik dansen ude på gulvet fra a til z. 
 

Som ung og voksen fortsatte folkedansen i ung-

domsforeningen. Her var jeg så privilegeret at 

få lov til at danse til den nu afdøde legendariske 

spillemand Henry Marks spil. Dengang kendte 

vi slet ikke noget til at skulle have en fast dan-

separtner, som er så udbredt i folkedanserkred-

se i dag. Fremmødet var stort, otte kvadriller 

var ikke ualmindeligt. 

 

 

 

 

 

 

Så er vi i 1980’erne 
Som det antydes har jeg færdedes i et levende folkedansermiljø på 
Mors, men også senere i Århusområdet. Det var i slutningen af 
1980’erne, at jeg for alvor tog sønderhoning, fannik og rask til mig 
sammen med Hugo. Og jeg indrømmer gerne, at disse danse er blandt 
mine absolutte favoritter. 
 

 

Avisfoto af Henry Mark 
i den periode jeg danse-
de til hans spil. 


