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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

25 års jubilæum – konkurrence om jubilæumsmelodi mv. 
 

Den 21. marts 2015 afholder vi 25 års jubilæumsfest for Aalborg Danse- og               

Spillemandslaug. 
    . 
1.  Skriv en jubilæumsmelodi, som kan uropføres til jubilæumsfesten. 

 Indsend melodien til Jakob Frandsen senest 15. januar 2015 (se mail-adressen på 

 side 2). 

 Bestyrelsen vil udvælge ”den bedste” af de indkomne melodier, og mon ikke også 

 der bli’r til en lille præmie. 
 

2.  Skriv en jubilæumsartikel eller -fortælling eller et helt jubilæumsskrift, som det    

 skete til 10- og 20- års jubilæet. Send artiklen til Ole Larsen senest                           

 1. december 2014 (se mail-adressen på side 2). 

Laugsaftener /  mandagsdans 
 

Ingen øvedans 
 

De sidste år ved efterårets start, har vi under kyndig vejledning af Klavs og 

Mette, haft øvedans. 
 

Et ønske fra Trekanten om at ændre vores tid til kl. 19.00-21.30, betyder 

at vi indstiller øvedansen, men HUSK at vi begynder at danse kl. 19.00. 

 

 

Sidste danseaften 2014 
 

En succes bør gentages. 
 

Sidste år havde vi i samarbejde med Trekantes kantinepersonale stor tilslut-

ning til fællesspisning den sidste dansedag i året.  

Dette gentager vi den 17. november 2014.  
 

 

Tak Bjarno 

På generalforsamlingen i marts måned, valgte Bjarno ikke at genopstille til 

bestyrelsen. 

Han har siddet i bestyrelsen i 4 år, og gjort stor fyldest som sekretær, der er 

kommet rigtig mange både gode og sjove referater fra hans hånd. 

Bjarno - der skal her lyde en stor tak for det arbejde du har gjort for lauget. 
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Formanden takker af. 
 

Når man er formand for en forening som står ens hjerte nært, og man så får den for-

nemmelse, at man ikke har mere at byde ind med, så er det en meget tvetydig følelse. 

Alligevel er det meget svært at tage den beslutning, at nu er det hvis tid til at overlade 

roret til en anden. 
 

Jeg har igennem det sidste års tid haft netop denne fornemmelse, og derfor har det 

været den rigtige beslutning at stoppe som formand, selv om jeg føler mig noget am-

puteret. Den første gang den nye bestyrelse var samlet ”uden mig” gik jeg rundt der-

hjemme som en hund i et bur. Kan de nu klare det uden mig? Ja selvfølgelig kan de 

det. Der er heldigvis ingen af os, der er uundværlige. 
 

Jeg startede med at danse folkedans, da jeg mødte Birgit i 1993. Da blev jeg ret hur-

tigt taget med i lauget, og her faldt jeg pladask for de mennesker og den stemning, der 

dengang var til laugsaftnerne. Da jeg så i 1998 flyttede til Aalborg, og lauget havde 

svært ved at finde medlemmer til bestyrelsen, sagde jeg ja til at være med. Jeg fik 

opgaven som kasserer, en opgave som jeg syntes var meget spændende. Det var om-

kring samme tid jeg startede uddannelsen som danseleder og virkede som sådan til 

laugsaftnerne. Efter 2 år måtte jeg sande at jobbene som kasserer og nybagt dansele-

der ikke kunne forenes, da jeg ikke både kunne sidde ved kassen og samtidig virke 

som danseleder. Jeg stoppede derfor i bestyrelsen, for at hellige mig det, jeg syntes 

var mest spændende. 

Ved generalforsamlingen i 2004 træder jeg så igen ind i bestyrelsen, denne gang for at 

støtte formanden Søren i nogle af de opgaver han havde. Henning blev valgt samme 

år og tog med det samme opgaven som kasserer. Året efter valgte Søren så at takke af, 

og den nye bestyrelse pegede på mig som formand. En opgave jeg gik til med stor 

ydmyghed, og som jeg ikke ville have kunnet klarer uden en meget fasttømret og ar-

bejdsom bestyrelse. 

Jeg syntes vi i fællesskab har formået at udvikle lauget, samtidig med at vi har formå-

et at holde ved det der står i vedtægternes formålsparagraf.    
 

Jeg vil derfor gerne sige en speciel stor tak til de mennesker, som jeg igennem årene 

har siddet i bestyrelse med. Tak for et rigtig godt samarbejde, og tak fordi I har været 

til at stole på. Når I havde sagt ja til at påtage jer en opgave, så kunne jeg stole på at 

den blev udført. 

Samtidig vil jeg gerne takke alle medlemmerne for de klap på skulderen jeg har fået 

igennem årene som formand, det er rigtig dejligt at føle at der sættes pris på den store 

opgave, der ligges i det at være formand.  
 

Jeg glæder mig til at se jer alle sammen til efterårets dans, da I ikke slipper for mig 

som danseleder. 
 

Klavs Munklinde Hansen 
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 Septemberbal 
I samarbejde med kulturhus Trekanten 

Lørdag den 27. september 2014 

 kl. 19.30 - 23.30 

Med ”Schmykkers Nøkker” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margit Schmykker: Diatonisk harmonika. 

Margit har lært at spille af sin far, Helge Sørensen. Hun har siden sin ungdom 

spillet til bal med familien Sørensens orkester. Hun er fjerde generation    

efter spillemanden Peder Pøhl, der boede i Feldborg i Vestjylland. 

Gunner Friis og Torben Jørgensen: Violin. 

Foruden at de i mange år har spillet sammen, er de hver især præget af så 

forskellige miljøer som Rebild og Vestjylland – Tommerup og Sønderjylland. 

Else Schmidt: Klaver.  

Spiller desuden også harmonika. Bl.a. i Rebildspillemændene. Spiller foruden i 

orkestret ”pigernes fornøjelse”. 

Navnet: ”Schmykkers Nøkker” er inspireret i folketroen om Nøkken der     

holder til i åer, elve og søer, hvor den lokker mennesker med sit uimodståelige 

spil. 

Entré inkl. Kaffe og kage 95 kr. for medlemmer 75 kr.  
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Tak til Klavs 
 

Efter 12 år i bestyrelsen, deraf 9 år som formand, valgte Klavs Munklinde på general-

forsamlingen i marts 2014, ikke at stille op til bestyrelsen igen. 
 

Den store indsats, som Klavs igennem årene har præsteret, kan vel bedst illustreres 

ved, at de opgaver han har varetaget nu er spredt ud på hele den nye bestyrelse – som 

alligevel overvejer om der skal skæres i ambitionsniveauet på noget af det, for at vi 

kan overkomme det hele! 
 

En gang i foråret kom en ung familie med en datter i 8-års alderen ind i salen, mens vi 

havde mandagsdans. Datteren gik selv til klaverspil, så hun blev helt automatisk dra-

get op mod vellyden fra orkestret, mens moderen konstaterede (med en antydning af 

forundring i stemmen) at ”det her bli’r man jo glad af” – og det har hun jo helt ret i! 

Den glæde har Klavs i høj grad været med til at skabe ved altid at være positiv og 

veloplagt.  
 

I den tid vi har kendt Klavs i lauget, har han Tillært sig rigtig meget. 

Efterfølgende har vi øvrige medlemmer haft stor fornøjelse af, at Klavs også vil og 

kan lære det fra sig igen. 

En stor tak skal lyde til Klavs for indsatsen hidtil, men så sandelig også for, at han 

fremover vil fortsætte som danseinstruktør. 
 

Klavs afleverer et laug ”i rigtig fin form”, og hvor han lige til det sidste har tænkt på 

at planlægge fremadrettet, så det er let for den nye bestyrelse at fortsætte, hvor Klavs 

slap. Stor tak!  

Ole Ugilt Larsen 

 

25 års Jubilæum 
 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug fejrer 25 års jubilæum 
 

Der er enkelte ting der i den forbindelse ligger fast: 
 

1. Vi kender datoen 21. marts 2015. 

2. Vi vil fejre det med en stort fest. 

3. Der vil på dagen ske overraskende ting. 

 

Så sæt derfor allerede nu et stort X i kalenderen 
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Entré inkl. Kaffe og kage 95 kr. for medlemmer 75 kr.  

Sponsorbal 
Lørdag den 25. oktober 2014 

Kl. 19.30 - 23.30 

Med: ”V. Poulsen´s kapel” 

 

 

 

 

 

 
Den danske familiekvartet V. Poulsen´s kapel fejrer i år sit 34 års jubilæum, og 

er således et af Danmarks ældste og mest erfarne orkestre. Der er tale om et 
rejseorkester i ordets egentlige betydning, idet gruppen primært har 
gjort sig i det store udland: Holland, Frankrig, Scotland, Sverige, Shet-
land og Canada.  
 

V. Poulsen´s kapel var i 2006 nomineret til to Danish Music Awards for hen-
holdsvis Årets debut album og årets traditionelle album. 
 

V. Poulsen´s kapel består af nogle af landets mest garvede og award-
vindende traditionelle musikere, hvoraf de tre førstnævnte netop er blevet ud-
nævnt til rigsspillemænd: 
 

Sonnich Lydom: 1- og 2 radet diatonisk harmonika og mundharpe 
Jes Kroman: violin og siddende step 
Michael Graubæk: violin og siddende step 
Malene Daniels Beck: piano  



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Formandens beretning 2014 
 

Sæsonen i hovedpunkter: 

En vellykket spillemandsfestival.  

Et fantastisk efterårsbal med ”TRIAS” 

Et helt forrygende sponsor bal med ”Baltinget” 

Et nytårsbal som vi desværre måtte aflyse pga. snestorm 

12 gange mandagsdans.  

5 gange øvedans i efterårssæsonen 
 

Spillemandsfestival 2013: 
Vi tilbød lidt fællesspil om fredagen for alle orkestrene men det var der ikke stem-

ning for.   

Lørdagen var som de tidligere år en fantastisk festdag og aften. Vi havde igen fået 

Mette Kathrine Jensen til Aalborg, som instruktør og inspirator for spillemændene. 

Dette klarede hun til UG  

Spillegrupperne var i år: Lommebös fra Sverige, Fladstrand spillemændene, FURrist-

fartene, 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 fanta-

stisk oplevelse med så mange glade spillefolk i et orkester.  

Vi havde som noget nyt lagt endnu et fællesspil ind senere på aftenen, hvor der ude-

lukkende blev spillet Fanø musik. Jeg følte at det blev godt modtaget af både musik-

kere og dansere.  

En helt igennem rigtig god dag og aften. 

60 dansere og 46 musikere  
 

Mandagsdanseaftnerne: 
Vi startede efterårets mandagsdans med øvedans. Efterårets tema var Fanø 

(Sønderhoning, Fannike, og Rask)   

Ikke den store tilslutning, men de der deltog, fik helt sikkert styrket deres kunnen 

inden for emnet.  

Jeg har igen delt glæden som danseleder med Mette Bebe, det har fungeret rigtig 

godt. 

Vi afsluttede efterårs sæsonen med en fællesspisning på Trekanten. Der var stor til-

slutning til dette arrangement. Så mon ikke dette kan blive en tradition. 

Det har været meget svært at komme i gang i januar, da de første to gange var stærkt 

præget af at snestormen rasede over Nordjylland. Men trods disse start vanskelighe-

der og takket være de livsglade, danse- og spilleglade mennesker, der trofast møder 

op, har det været dejligt at deltage i.  

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

Så en stor tak til alle musikkere og danserne for deres stemningsskabende engage-

ment. 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Orkesteret: 

Orkesteret har den forløbende sæson arbejdet på flere fronter. På de mandage hvor de 

ikke har spillet op til dans har de mødtes på Trekanten for at øve. Her har de forsøgt at 

gøre det attraktivt for alle, uanset hvilket niveau den enkelte har. De har delt gruppen i 

to hold, et der øver få melodier men går i dybden med dem, og et der arbejder sig lidt 

hurtigere igennem melodierne, men får flere stemmer på, og får gruppen til at arbejde 

bedre sammen.   

Jeg som udefra stående har en fornemmelse af at det har været et godt tiltag. (her hå-

ber jeg at musikkerne her vil korrekte mig hvis jeg tager fejl)  

Orkestret har været efterspurgt til andre arrangementer end dans i salen. De har spillet 

til store mølle dag i Østersundby, og de har spillet på Trekanten til en af de store mar-

kedsdage.  

Derudover har orkestret spillet til dans i Hjørring. Hvilket gentages på onsdag i næste 

uge.  

En stor tak til alle de gæve spillefolk for leveringen af noget rigtig godt dansemusik.   
 

Samarbejdet 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 stor tak 

skal lyde til alle de ansatte for en rigtig god service ved alle vores arrangementer på 

Trekanten, og dette på trods af den stressede tid de har været igennem, hvor de ikke 

har vidst om deres arbejdsplads skulle fortsætte eller nedlægges.  

Hele den politiske diskussion om Trekantens fremtid som kulturhus, faldt heldigvis ud 

til Trekantens bevarelse. Alt andet havde for vores lille forening været en katastrofe.   

Jeg har endnu ikke nået at hilse på den nye leder af huset, men jeg kan kun byde ham 

hjertelig velkommen. Jeg ser frem til, at vi kan få et lige så godt samarbejde, som vi 

har haft med de tidligere ledere af Trekanten. 

Jeg beskrev sidste år vores store bekymring over det nye gulv i salen, men jeg må 

indrømme at det er bedre end frygtet. Det bliver aldrig lige så godt at danse på som et 

trægulv, men det kommer meget tæt på. 
 

Septemberbal med ”TRIAS”   
Et fantastisk bal med et af de unge orkestre i Danmark. Vi havde ikke nogle konkurre-

rende folkedanserballer i området den aften, men trods det var vi desværre kun ca. 30 

dansere.  Jeg ved ikke rigtig hvad det er der sker i Nordjylland, når der spiller et orke-

ster som man ikke rigtig har hørt om før. Jeg er bange for at vi er lidt for traditions-

bundne, og måske bange for at når det er unge orkestre, så kommer det nok til at gå 

for stærkt, men dette var på ingen måde tilfældet. Dette orkester forstår virkeligt at 

holde ved det vi alle godt kan lide, samtidig med at de ligger deres egen sjæl i musik-

ken.    

Men jeg kan kun sige, at får I tilbuddet om igen for at høre og danse til TRIAS så grib 

chancen for de spiller et fantastisk bal.  
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 Sponsor bal med ”Baltinget” 

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”.  

Det andet arrangement er blevet til et bal med ”Baltinget”.  

Jeg skrev sidste år: ”orkesteret springer skalaen for udtryk af begejstring” Jeg ved 

ikke hvordan jeg så skal udtrykke mig omkring dette bal, da det var ”Skala over 

norm”      

En hel forrygende aften, med ca. 70 dansere. 
 

Nytårsbal med ”Schmykkers Nøkker”.  
Dette arrangement måtte desværre aflyses pga. snestorm.  

Det er heldigvis lykkedes at lave en ny aftale med orkestret, de spiller til ballet den 

27. september 2014. 
 

Fremtiden:  

Den 12. april er endnu en fantastisk spillemandsfestival i vente. Denne gang med 

Bent Melvej som instruktør for spillemændene.   

Som tidligere nævnt kommer Schmykkers Nøkker og spiller til efterårets bal i sep-

tember. 

Vi har valgt ikke at holde noget øvedans før de normale mandagsdanseaftner i det 

kommende efterår. Dette fordi vi nu starter danseaftenen kl. 19.00 og vi er bange for 

ikke at kunne trække dansere til allerede kl. 18.00.   

Vi har i den nuværende bestyrelse ikke barslet med planer om at lave om på det vi 

kender lauget for, nemlig vores hyggelige mandagsdans med et veloplagt stort orke-

ster, og mange veloplagte dansere. Dertil en god Spillemandsfestival, nogle gode bal-

ler, og forhåbentlig fortsat et lige så godt samarbejde med Trekanten. 

Som afslutning vil jeg som formand gerne have lov til at takke af. Jeg har valgt ikke 

at genopstille til bestyrelsen ved denne generalforsamling. Jeg føler at mine kræfter 

og ideer til arbejdet i bestyrelsen er brugt op, jeg føler at jeg de sidste par år har gen-

taget mig selv, det uanset om der har været tale om skrivning af laugsblad eller denne 

årsberetning. Jeg tror det vil være sundt for lauget at der kommer nye kræfter til. 

Jeg vil i den forbindelse gerne sige den siddende bestyrelse tusind tak for et rigtigt 

godt samarbejde, det er på ingen måde mangelende støtte fra jeres side der gør at jeg 

har taget denne beslutning.  

Jeg syntes virkeligt at vi har haft opgaverne godt fordelt imellem os, og alle har taget 

sin tørn alvorligt. Jeg har ikke kunnet vælge en bedre bestyrelse at være formand for. 

Noget jeg værdsætter meget er at kunne stole på folk. Når der bliver lovet noget så 

bliver det holdt. Det har vi alle i denne bestyrelse levet op til uden undtagelser.  

Tusind tak for det.  

Jeg vil fortsat meget gerne gøre et stykke frivilligt arbejde for lauget, da det er her mit 

hjerte banker, men det kan jeg fint gøre udenfor bestyrelsen.  
 

Klavs Munklinde Hansen 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Referat af Generalforsamling 20/3 – 2014 
 

Mødt: 14 deltagere, som er rekord for de sidste åringer 
 

Dirigent: Freddy valgt 
 

Formandens beretning ved Klavs Munklinde. 
 

Regnskab ved Henning Christensen: 

Kopi blev udleveret. Henning gennemgik regnskabet. Årets resultat balancerer med 

et beløb på 33902,13 kr. Året har givet et overskud på 2032,13 kr. Egenkapitaler er 

for nuværende 22205,14 kr. 

Overskuddet er nu bl.a. fremkommen ved at spillemændene har spillet ved  Møllen. 

Beløbet herfra er gået direkte i Laugets kasse. 
 

Henning gennemgik budget for kommende år. Vi har lidt færre medlemmer end før, 

så vi budgetterer med 95 medlemmer. Priserne og dermed beløbene regnes for stort 

set de samme. Dog stiger portoen lidt. Budgettet balancerer. Vi vil dog under alle 

omstændigheder have et ekstra sponsorbal i oktober. 

 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Klavs og Bjarno stoppede. Henning blev genvalgt. Nyvalgt blev Betty Bøttger 

og Freddy Wagner. 
 

Suppleanter: Hanne F. Jensen og Palle Bidstrup genvalgt 
 

Revisorer:  Birgits Davids og Åge Pedersen valgt. 
 

Kontingent: Uændret kontingent. 100 kr. helårligt og 75 kr. halvårligt 
 

Indkomne forslag: Ingen 
 

Ideer til næste år: Der var nogen snak under dette punkt. 
 

”Himmelsengen” ønskes danset. Klavs lovede at undersøge noget omkring musikken. 

En del snak om jubilæet. Kunne Spar – Nord fonden spørges. 

Et jubilæumsblad, video m.m. 

Festudvalg, fællesspisning, underholdning, sang...... 

En snak med ” de gamle Laugsfolk”. Spørge Bent Melvej 

Reception 

Datoforslag til den 21. marts 2015 

Evt. : Klavs syntes, at juleafslutningen skal gentages. 

Henning orienterede om spillemandsfestivalen som er den 12. april. Der kommer ca. 

40 musikere. 

Henning takkede Ulrich for det store arbejde med at skaffe noder til Lauget. 
 

Herefter gik medlemmerne over til kaffe og citronmåne. Tak skæbne. 
 

Hilsen Bjarno 



September 2014 
 

Mandag  den 8.  kl. 19.00 - 21.30   

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag  den 22.  kl. 19.00 - 21.30  

Danseaften med Laugets orkester. 
 

 

Lørdag den 27.  kl. 19.30 - 23.30                          Entre inkl. kaffe og kage: 

Bal med: ”Schmykkers Nøkker”                                      75,- / 95,-  
 

 

Oktober 2011 
 

Mandag  den 6.  kl. 19.00 - 21.30  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

Mandag  den 20.  kl. 19.00 - 21.30 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Lørdag den 27.  kl. 19.30 - 23.30                          Entre inkl. kaffe og kage: 

Bal med: ”V. Poulsen´s kapel”                                        75,- / 95,-  
 

 

November 2011 
 

Mandag  den 3.  kl. 19.00 - 21.30 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag  den 17.  kl. 19.00 - 21.30  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

 

 

Januar 2012 
 

Lørdag den 17. kl. 19.30 - 23.00                           Entre inkl. kaffe og kage  

Nytårsbal med: Der er i skrivende stund ikke                  75,- / 95,- 

lavet aftale med noget orkester, men det kommer.                

 
 

 

 

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  


