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Laugets bestyrelse: 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen 2013 konstitueret sig 

som det fremgår herover. 

Der blev på generalforsamlingen genvalg til alle, undtagen supplean-

ten , Harald B. Engen som blev erstattet af Hanne Færch Jensen. 

Tak til Harald som forhåbentlig fortsat vil tagen nogle gode billeder 

til laugets hjemmeside. 
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Efterårets laugsaftner / mandagsdans 
 

Vi har planlagt at starte hver laugsaften kl. 18.30 med ca. tre 

kvarters øvedans. Det bliver i år med temaet "Fanø dans" så vi vil 

laver et forløb, således at alle forhåbentlig kan danse sønder-

honing når vi når juleafslutningen. Jeg håber og tror bestemt også 

vi når at få både fannik og rask med. Der vil være plads til alle 

uanset hvilket niveau man har nu. Fanø dans er noget man kun kan 

bliver bedre til, ved at øve sig, derfor håber jeg også       

at se nogle af de mere drevne dansere.  

 

Fra kl. 19.30 vil laugets store orkester spille op til 

dans som vi kender det. Så hvis I glæder jer lige 

så meget til at komme i gang som jeg gør, så 

skal vi nok få nogle gode og hyggelige      

aftner . 

 

 

Trekantens fremtid som kulturhus! 
 

Trekantens fremtid har været diskuteret meget i den skrevne 

presse  hen over sommeren. Det har været diskuteret om Trekan-

ten skal renoveres eller om den skal sælges.  

På mig virker det igen som om vores lokalpolitikere vil bruge alle 

kommunens kulturpenge inde i midtbyen, så de bl.a. kan få et stort 

flot musikhus, om det så må være på bekostning af et meget vel-

fungerende kulturhus i Aalborg øst.   

Jeg kan derfor kun opfordre alle til at deltage i debatten ved    

enten at skrive læserbreve i Nordjyske, eller ved at møde op til de 

debatmøder, der bliver arrangeret.   

Lad os sammen kæmpe for et velfungerende kulturhus i Aalborg Ø. 
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”Septemberbal”  
Lørdag den 28. september 2013 Kl. 19.30 

 

”TRIAS” 

Man må sige at TRIAS er kommet helt godt fra start.  

De blev Danmarksmester i folkemusik i 2011.  

Debut-cd’en fra efteråret 2012 fik pæne ord med på vejen, og de 

blev så, sidst på året, fulgt op af den Danish Music Award, der er 

reserveret Årets Nye Talent.    

 

Talent-prisen er af natur lidt anderledes end de andre DMA-

priser, fordi den ikke kun gives for noget modtageren har udført, 

men i lige så høj grad for noget, man forventer modtageren vil 
udføre. Og TRIAS opfatter da også prisen som både en opmun-

tring og en forpligtelse til at arbejde videre med det, der er ble-

vet fremhævet som bandets styrke: dynamikken, det tætte sam-

menspil, den fleksible instrumentation og et repertoire, der ræk-

ker fra smukke ballader til dynamiske up-tempo numre.  
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Og til at arbejde videre med at indvie og inddrage publikum i   

TRIAS’ musik, sådan at bandets koncerter bliver en oplevelse på 

begge sider af scenekanten. 

 

Den overvejende del af TRIAS’ repertoire er original musik, skre-

vet af bandets medlemmer, men det er også musik, som integrerer 

meget af det, der er gået forud. Der er ekko af dansk traditions-

musik fra for længe siden, men der er også kompositioner og pas-

sager, som direkte eller indirekte er inspireret af 70’ernes sven-

ske og 90’ernes danske folkemusikbølger, og alt det de satte i 

gang.   

 

Her et stykke inde i det 21. århundrede ser det endelig ud til, at 

det halm-i-træskoene-spøgelse, som dansk folkemusik alt for læn-

ge har været hjemsøgt af, er ved at være manet i jorden  

 

Så fremtiden? Fuld af muligheder og udfordringer! Og TRIAS? 

Fuld af lyst til at tage dem op, og til at vise at talentet kan bære!  

 

 

Trias er: 

Christoffer Dam – violin, viola 

Jonas Kongsted – violin, viola 

Rasmus Nielsen - klaver, violin 

Søren Østergaard - kontrabas 

 

 
 

Vi ses på Trekanten Sebbersundvej 2A 9220 Aalborg Ø 
 

Entre inkl. kaffe og kage 75,- (ikke medlemmer 95,-) 
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”Sponsorbal” 
 

Lørdag den 26. oktober 2013 kl. 19.30 
 

”Baltinget” 

Når man læser anmeldelser af dette fantastiske orkester, mister 

man næsten pusten.   

 

Intensitet, dynamik og djævelsk swing er kendetegnende for    

Baltingets koncerter. Bandet nærer dyb respekt for deres       

traditionelle rødder og er samtidig ikke bange for at gå nye veje. 

Råstyrken i folkemusikken forenes med moderne rytmiske musik i 

en række spændende nyfortolkninger af traditionelle danske    

melodier. 
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Inden for de seneste år har Baltinget spillet på stort set alle  

danske folkemusikfestivaler og på et betragteligt antal spille-

steder. Desuden har bandet optrådt på en række forskellige  

udenlandske scener bl.a. Dranouter Festival i Belgien og Viljandi 

Folk Festival i Estland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppen består af: 
 Tove de Fries  Violin 

 Jesper Vinter Petersen Harmonika 

 Jesper Falch Percussion 

 Peter Marquard Sejersen  Kontrabas 

 Klaus Ravnsborg Guitar 

 

 

 

 

 

Vi ses på Trekanten Sebbersundvej 2a Aalborg Ø 

 

Entre inkl. kaffe og kage 75,- (ikke medlemmer 95,-) 
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Referat af generalforsamling den 20. marts 2013. 
 

Mødt: 12 medlemmer 

 

1)  Freddy blev valgt som ordstyrer. 
 

2)  Klavs` årsberetning sættes ind. 

Under punktet blev der diskuteret lidt angående orkestret spil, med de man-

ge nye spillemænd. Sidste danseaften blev vendt. Dette resulterede dog ikke 

i ønsker om forandringer, men snarere en lyst til at få nogle ting sagt. 
 

3) Regnskabet balancerede med et overskud på 617 kr. 

 Indtægter: 37894 kr. 

 Udgifter: 37277 kr.  

 Bankbeholdning: 20173 kr. 

 Regnskabet godkendt. 

 Budgettet accepteret med et lille overskud, og der er stadigvæk penge til 

 sponsorbal. 
 

4)  Ole og Jakob blev genvalgt til bestyrelsen. 

 Harald, Hanne og Palle blev foreslået som suppleanter. 

 Hanne blev første suppleant og Palle anden suppleant. 

 Birgit og Freddy blev valgt som revisorer. 
 

5)  Forslaget om uændret kontingent vedtaget. 100 kr.  
 

6) Ingen indkomne forslag. 
 

7) Angående næste sæson, så har bestyrelsen ikke de store nyheder. 

 Der blev diskuteret deltagerantal, pardanse, fællesdanse. Jakob  påpegede, at 

 det er vigtigt at holde intensiteten i dansen. 

 Der blev snakket hjemmeside, og Åge havde forskellige forslag. Siden      

 generalforsamlingen er hjemmesiden blevet til virkelighed, og vi takker Åge 

 og Ole for veludført arbejde. 

 De små indslag i kaffepausen kan godt fortsætte eller tages op igen. 
 

8) Under evt. takkede Jakob formanden og kassereren for det meget store 

 arbejde, som de udfører i det daglige. Stort besyv med.   

 

 Hermed sluttede generalforsamlingen med et stykke “ingenmandskage” som 

 smagte derefter. 

 Tankerne for tilbage til sidste års fødselsdagslagkage. Ak hvor forandret. 

 

 Hilsen Bjarno 
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Formandens beretning 2013 
 

Generelt: 

En meget spændende sæson nærmer sig sin afslutning. 

Sæsonen i hovedpunkter: 

En vellykket spillemandsfestival.  

Et fantastisk efterårsbal med ”Karl Skårup, Kristian Bugge og Morten Alfred Højrup” 

Et helt forrygende sponsor bal med ”Jydsk på Næsen” 

Et rigtig godt nytårsbal med ”KNARK” (Ove Andersen, Bent Melvej og Gunner Friis) 

På besøg hos De Spillemænd i Hjørring. 

11 gange mandagsdans.  

6 gange øvedans i efterårssæsonen   
 

Spillemandsfestival 2012: 
Vi havde denne gang valgt ikke at holde fredags hygge aften på Tornhøjskolen.   

Lørdagen var som de tidligere år en fantastisk festdag og aften. Vi var så heldige at få 

Mette Kathrine Jensen til Aalborg, for at være instruktør og inspirator for spillemæn-

dene. Dette klarede hun til UG  

Spillegrupperne var igen i år: Quinnfolk fra Sverige, Fladstrand spillemændene, FUR-

ristfartene, Spillemandsmuseets onsdagshold fra Rebild og Laugets eget orkester. 

Musikerne mødes kl. 13.00 for at lære nye melodier som Mette Kathrine havde ud-

sendt på forhånd.   

Vi andre mødtes kl. 17.30 til storspil og noget helt fantastisk godt dansemusik. 

Vi startede med storspillet som lytte musik, og derefter som dansemusik. En fantastisk 

oplevelse med så mange glade spillemænd / piger i et orkester.  

En helt igennem rigtig god dag og aften. 

63 dansere og 46 musikere  
 

Mandagsdanseaftnerne: 
Efterårets mandags danseaftner startede vi en time før normal dansetid, her dansede vi 

ret og avet om.  

Igen en stor opbakning til dette, så det må vi da gøre igen til dette efterår, temaet som 

jeg går med i tankerne hedder ”Sønderhoning” og hvis vi alle bliver rigtig gode til det, 

og der er tid i overskud måske en hambo.  

Jeg har igen delt glæden med Mette Bebe, det har fungeret rigtig godt, lige til hun 

smuttede midt i en danseaften, for så var det tid til at føde Thyge. 

På alle vores mandags danseaftner er det lykkedes at få skabt en rigtig god stemning. 

Det har været lidt trægt at komme i gang i januar, da vi de første tre gange kun var små 

20 dansere, to gang med herrer i overskud, og en gang med damer i overskud. Men 

trods disse start vanskeligheder og takket være de livsglade, dansglade, og søde men-

nesker der trofast møder op, har det været dejligt at deltage i.  

Så en stor tak til alle danserne for deres stemningsskabende engagement. 
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Orkesteret: 

Orkesteret stod i efteråret pludselig med det positive problem, at flere musikkere 

ville være. Dette er positivt fordi vi selvfølgelig er glade for, at det netop er lauget, 

de har valgt som deres orkester. Problem er nok det forkerte ord, udfordring er nok 

mere dækkende, da det at få så mange til at start samtidig, følges ad og få stoppet på 

en gang, er en stor udfordring.  

Jeg er sikker på at øve aftnerne i november og december er blevet brugt flittigt, for 

jeg har sjældent hør orkestret spille så godt som den første danseaften i januar, en 

stor nydelse for os alle. 

Det er mig derfor en stor glæde for tredje år at sige velkommen til nye musikkere. Og 

en stor tak til alle, ikke kun de nye, men lige så meget den ”gamle” faste stamme, for 

leveringen af noget fantastisk dansemusik.   

Orkestret og jeg, besøgte igen i februar De Spillemænd i Hjørring. Dette er en aften 

vi alle nyder meget, trods den lange køretur. Dette blev en rigtig god aften, da der var 

stor opbakning fra danserne fra Hjørring.  
 

Balaftner i samarbejde med Trekanten: 

Jeg vil igen i år sende en stor tak til Trekanten for deres støtte til folkemusikken, for 

uden deres støtte var det ikke muligt at hente så gode orkestre til vores baller som vi 

gør. Samtidig skal der lyde en tak for et rigtig godt samarbejde. En speciel tak skal 

lyde til Casper for at tage sig tid til også at tage sig af vores problemer trods den 

stressede tid han har haft med skiftende eller ingen leder for huset.  

Da vi mødte til den første danseaften efter sommerferien fik vi lidt af et chok, det 

fantastiske trægulv var udskiftet med et gråt linoleumsgulv. Det var de første mange 

gange så døvt at jeg næsten havde opgivet laugets fremtid på Trekanten. Gulvet er 

heldigvis blevet bedre selv om det aldrig bliver så godt som et trægulv. Linoleummet 

ligger heldigvis ikke direkte på et betongulv, men på strøer og spånplader, så den 

affjedring der var på trægulvet er bevaret. 

Trekanten har indført elektronisk bookning af lokaler, hvilket for mig kun har bety-

det mere arbejde, da der nu skal bookes lokale til hvert enkelt arrangement for sig. 

Jeg håber det for de ansatte på Trekanten er blevet bedre. Et andet nyt tiltag er billet-

salget til ballerne. Disse skal nu købes direkte af trekanten. Det fungerer nu meget 

godt, det er dog ikke så nemt for mig nødagtigt at sige hvor mange der har deltaget i 

de enkelte baller, derfor vil det være ca. tal jeg skriver ved hvert enkelt bal.    

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med Trekanten, og et håb om at der snar-

ligt bliver taget beslutning om Trekantens fremtid, da der har floreret forskellige ryg-

ter desangående. 
 

Septemberbal med ”Karl Skårup, Kristian Bugge og Morten Alfred Højrup”   
Et fantastisk Thybal med tre meget veloplagte musikkere. Et Thybal som vi kender 

og elsker det, med en stemning helt i top, hvad kan man næsten ønske sig mere?  

Ca. 60 dansere havde fundet vej. 
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Sponsor bal med ”Jydsk på Næsen” 

Jeg må endnu en gang udtrykke min taknemmelighed over for den person som har 

valgt at ligge penge i laugets kasse, til det formål, at holde specialarrangementer. 

Det første arrangement blev til et bal med Jydsk på Næsen.   

Dette orkester springer skalaen for udtryk af begejstring. Et helt fantastisk både 

balorkester og koncertorkester.      

Ca. 60 dansere var vi som delte denne dejlige aften. 
 

Nytårsbal med ”KNARK” Ove Andersen, Bent Melvej, Gunner Friis. 
Tre erfarne musikkere som forstår at skabe stemning til et rigtig godt bal. Ikke nok 

med at de formår at spille lige det vi danser, de udstråler også en glæde til folkemu-

sikken som ikke kan undgå at smitte af til os dansere   

Ca. 60 dansere nød denne aften. 
 

Spillemandsfestival 2013 

Som instruktør for spillemændene har vi I igen år fået Mette Katrine Jensen til at tage 

turen til Aalborg. Med hende ved roret kan det kun blive en succes, så her er virkelig 

noget at glæde sig til. 

Grupper der har sagt ja tak til at deltage sammen med laugets orkester er i år: Flad-

strand Spillemændene, Furristerne, Lommebös. 

Vi har valgt at prøve med kun fire grupper, hvilket giver lidt mere spilletid til de en-

kelte orkestre i løbet af aftenen. En eftermiddag og aften vi alle kan glæde os til. 

Der bliver ikke arrangeret noget fredag aften, da det de foregående år har været me-

get lidt besøgt.  
 

Fremtiden:  

Igen i år har vi et spændende efterår i vente. Der er arrangeret septemberbal den 28. 

med fire unge mænd fra folkemusikkonservatoriet i Odense, som kalder sig ”Folked 

up”. Gruppen bestå af: Christoffer Dam, Rasmus Nielsen, Jonas Kongsted på violiner 

og Kristian Rusbjerg på harmonika. 

Derudover er der arrangeret endnu et sponsorbal, denne gang med gruppen 

”Baltinget” så afsæt allerede nu datoen 26. oktober 2013. 

Som tidligere nævnt vil der igen i efteråret blive øvedans 1 time før på alle mandags-

danseaftnerne, hvor vi vil arbejde os dybt ned i de Fanøeske traditioner.  

Vi har i den nuværende bestyrelse ikke planer om at lave om på det vi kender lauget 

for, nemlig vores hyggelige mandagsdans med et veloplagt stort orkester, og mange 

veloplagte dansere. Dertil en god Spillemandsfestival, nogle gode baller, og forhå-

bentlig fortsat et lige så godt samarbejde med Trekanten. 

Så vel mødt alle sammen, til en ny og spændende sæson. 
 

Klavs Munklinde Hansen 

 

Orkestret til efterårets bal er siden generalforsamlingen ændret til ”TRIAS” 



September 2013 
 

Mandag  den 9.  kl. 19.30 - 22.00  (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag  den 23.  kl. 19.30 - 22.00 (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Lørdag den 28. kl. 19.30 - 23.30                          Entre inkl. kaffe og kage: 

Bal med: ”TRIAS”                                                            75,- / 95,-  

 

 

 

Oktober 2013 
 

Mandag  den 7.  kl. 19.30 - 22.00 (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

Mandag  den 21.  kl. 19.30 - 22.00 (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

 

Lørdag den 26.  kl. 19.30 - 23.30                            Entre inkl. kaffe og kage: 

Bal med: ”BALTINGET”                                                   75,- / 95,-  

 

 

November 2013 
 

Mandag  den 4.  kl. 19.30 - 22.00   (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag  den 18.  kl. 19.30 - 22.00 (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

 

Januar 2014 
 

Lørdag den 18. kl. 19.30 - 23.00                           Entre inkl. kaffe og kage  

Nytårsbal med: Vestjysk balmusik. (mere herom senere)  75,- / 95,- 
 

 

 

Entre på mandagsdanseaftener er 30,- (ikke medlemmer 40,-) Inkl. kaffe og kage  

 
 

 

Laugets orkester holder øve aftener de mandage der ikke er dans i salen. 

For information omkring orkesteret, kontakt orkesteransvarlig: 

Jakob Frandsen Tlf. 98 15 33 44 E-mail: jkf@ucn.dk 

Arrangementskalender  


