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Lilian og Gitte 

Vammen  

Deres musik har et ganske 

særligt opløftende rytmisk 

udtryk der gør det helt  

vidunderligt at danse til! 

Stefan Groot 

& Ole Jensen 

De spiller med både au-

tenticitet og energi, - et 

sprudlende udadvendt 

spil, som smitter af på 

dansegulvet!  
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

”Trekanten” Kultur & Foreningshus 

Sebbersundvej 2A, 922o Aalborg Øst 

Tlf. 99 31 76 00 

Formand:   
Jakob Frandsen 

Tlf. 98 15 33 44 / 20 75 33 34 

E-mail: jakobfrandsen5@gmail.com 
 

Kasserer:  
Henning Christensen 

Tlf. 23 31 63 15 

E-mail: hc2012@live.dk 

Næstformand, 
Freddy Wagner 

Tlf.: 98 18 53 45 

E-mail: freddy.wagner@mail.dk 

Sekretær:  
Betty Bøttger 

Tlf. 98 17 92 70 

E-mail: betty@egholm51.dk 

Bestyrelsesmedlem:  
Hanne Lyng 

Tlf.: 25 48 17 78 

E-mail: hanneskagen@hotmail.dk 

Suppleant:  
Hanne Færch Jensen 

Tlf. 98 10 20 56 

E-mail: hannefaerch@stofanet.dk 

  

Suppleant: 
Palle Bidstrup 

Tlf.98 13 96 04  

E-mail: hpbidstrup@vip.cybercity.dk 

  

Hjemmesiden 

Kik forbi laugets hjemmeside, her er altid de sidste nye informationer.  

www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk. 
Har du noget som du syntes skal på hjemmesiden, så skriv til redaktøren. 

oleougiltlarsen@outlook.dk 

http://www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk
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Ny betalingsform! 

Det har været nødvendigt, at lave et nyt system til opkrævning af   

medlemskontingent. 

Ændringen har været nødvendigt, da sparekassen forlanger 800,00 kr. 

for, at vi kunne fortsætte med, at bruge girokortene til medlemmernes 

indbetalinger. 

Det nye system virker ved, at du indbetaler via netbanken og du skal 

overføre kontingentet. Det er vigtigt, at du husker, at notere dit navn 

og det medlems nr. der er påført på medsendte betalings meddelelse. 

Har du spørgsmål til det nye system, så kontakt mig på tlf. 23 31 63 15 

Med venlig hilsen   

Kasserer. Henning Christensen 

 

SØMANDSLIV OG SØNDERHONING – TO GENOPSTÅET I ÉN 
 

Sønderhoningen som dans og   

musik går mindst 300 år tilbage. 

En bog om musikken, dansen og 

sømandslivet før og nu. Om livets 

dans og dansens liv, om betydnin-

gen i spontan dans og sømandens 

dans. Inspiration for både nye og 

erfarne dansere, kulturhistorie for 

alle. 

 

Hugo Hørlych Karlsen og Petra 

Vestergaard Pedersen: 

”Sønderhoning. Dans mellem ebbe 

og flod”. Kulturhistorie og        

instruktion. 2. reviderede udgave, 

2. oplag. NordØsten NordOsten 

Books 2016, 88 sider.              

ISBN 978-87-91493-49-2.   

129,00 DKK.  

Er også udgivet som ebog. 
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Gitte og Lilian Vam-

men har igennem hele 

deres voksne liv spillet 

baller sammen med 

Lilians far, Thomas 

Ingolf. De er begge ud 

af en vestjysk spille-

mands slægt i mindst 

fire generationer.   

Lilian mestrer harmo-

nikaen og spiller med 

stor energi og kraft, og 

Gitte Vammen lægger 

en solid bund på kla-

veret. Deres repertoire 

består for det meste af 

musik fra Vestjylland 

efter melodier af Hel-

ge Sørensen, Thomas 

Ingolf og Peder Pøhl. 

Sidstnævnte er også på 

laugets eget repertoire. 

Lilian og Gitte har 

udgivet en CD med 

familien Sørensens 

”Dobbelt” Folkedanserbal 
 

Lørdag den 24. september 2016 

Kl. 19,30 - 23,00 

Lilian og Gitte Vammen  

Deres musik har et ganske særligt opløftende rytmisk 

udtryk der gør det helt vidunderligt at danse til! 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
musik. Den hedder ”Buestrøg og Bælgtræk” – musik fra en vestjysk spille-

mandsfamilie. Den kan købes på nettet hos www.folkshop.dk og er bestemt 

anbefalelsesværdig. Det særlige taw som Lilian og Gitte har, kan ikke ses af 

nogen node, men det skal læres i miljøet og bliver nu givet videre til nogle er 

de yngre folkemusikere som Mette Kathrine og Christian Bugge. De to sidst-

nævnte har vi tidligere haft baller med og de har hver især været instruktører 

ved vores Spillemandsfestival i april måned. 

Lilian Vammen er også udnævnt til Rigsspillemand. Den 

ære (og forpligtelse) bliver kun ganske få musikere til-

delt. Lilian er udnævnt for dansant, varmt og stærkt spil 

og loyal videreførelse af musik- og dansetraditionen efter 

sin egen spillemandsslagt som fjerde generation i Søren-

sen-familien fra Vestjylland.  

 

Til aftenens bal har Lilian og Gitte suppleret sig med Stefan Groot og Ole 

Jensen. Vi glæder os til et forrygende bal. 

Stefan Groot & Ole Jensen 

De spiller med både autenticitet og energi, - et sprudlende 

udadvendt spil, som smitter af på dansegulvet!  

Et festlig gensyn med to 

fantastiske musikere og 

humørspredere. De spille-

de begge med i Jydsk  

Danseorkester som vi nød 

at danse til ved lauget  

Nytårsballet i år.   

Glæd jer til en forrygende aften, med fire fantastiske musikkere!  

http://www.folkshop.dk
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Formandens beretning for sæsonen 2015-2016 

Det har været både et helt normalt år og et helt usædvanligt år. Det sædvanlige ligger 

i at strukturen ligger fast. Der er i sæsonen dans på Trekanten i ulige uger og laugets 

spillemænd m/k øver desuden i lige uger. De traditionelle baller er også blevet af-

holdt: I september med Knorifas og i januar 2016 med Jysk Danseorkester fra Aar-

hus. 

 

Jubilæum 
Det usædvanlige var at vi kunne holde 25 års jubilæum. Den 21. marts 2015 holdt vi 

jubilæumsfest i salen med stor og flot tilslutning. Forud var gået en konkurrence om 

at skrive ny musik i traditionen til brug i foreningen samt ny komponerede danse til 

eksisterende eller nye melodier. Til at spille op til dans havde vi valgt ”Pigernes for-

nøjelse” og den sidste time spillet lauget sammen med dem, i hvert fald de numre 

hvor vi kunne hænge på deres høje tempo. 

Der var et storslået kaffebord og særlig omtale i mange kategorier, så vi på en festlig 

men også uhøjtidelig måde kunne hædre dem der igennem foreningens 25 årige har 

været med til at bære i foreningen i hverdagen. Den afgående formand, (Ole Larsen) 

og den kommende formand (Jakob Frandsen) delte hvervet som leder af aftenen. 

Blandt de indleverede melodier fandt bestyrelsen anledning til at rose samtlige bi-

drag, men den bedste melodi blev dog udpeget og den var indleveret af Laugets egen 

Jens Hommelgaard, klarinet i bandet. Alle melodier blev spillet i aftenens løb, og så 

må tiden vise, hvilke af melodierne der finder varig vej til vores repertoire.  
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Spillemandsfestivalen i år  

Festivalen blev afholdt lørdag   d. 18. april med Bent Melvej som instruktør. Han er 

en meget erfaren spillemand og instruktør på såvel violin, harmonika og dans. Delta-

gerne i år var Lommebôs fra Göteborg, FURistfarten fra hele Jylland, onsdags spille-

mændene fra Rebild, Fladstrand Spillemændene og Aalborg Danse- og Spillemands-

laug.  I alt var vi omkring 45 deltagere i eftermiddagens workshop. Strukturen er den 

samme som tidligere år med intensiv øvning i løbet af eftermiddagen af de numre 

instruktøren har udvalgt, en lille koncert med instruktørens numre, og derefter følger 

de fem orkestre så i aftenens løb med hver deres sæt. Der er selvfølgelig en god kaf-

fepause ca. midtvejs i dansen. Det sidste sæt spilles af alle spillemænd med laugets 

eget orkester som basis.  

I bestyrelsen har vi flere gange haft drøftelser om at udvikle strukturen, men vi er 

ikke kommet på ideer der både er bedre og kan lade sig gøre, så indtil videre vil vi 

fastholde modellen.   

 

Arbejdet i bestyrelsen 
Vi har holdt 3 møder og har hyppig kontakt telefonisk eller pr mail. Der er en god 

stemning og heldigvis lyst til at påtage sig opgaver, så hver enkelt kan byde ind med 

sine særlige talenter samtidig med at det samlede antal opgaver løses. Det kan til 

tider være svært at få medlemmer til at stille op til bestyrelsen, hvilket er en lille for-

undring for os der er med, for det er både fornøjeligt og overkommeligt at deltage. 

Ud over min tak til bestyrelsesmedlemmerne vil jeg også gerne her takke medlem-

merne for opbakningen til vores danseaftener og baller, samt for deres villighed til at 

give en hånd med når borde og stole skal på plads. Når vi således hjælper hinanden 

bliver det aldrig en uoverkommelig opgave.  
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Den elektroniske formidling af oplysninger 
Udviklingen indenfor de elektroniske midler sker hurtigt. Vi lægger vores vaner om 

og benytter i stigende omfang de sociale midler som Facebook, Instagram, Twitter 

og YouTube. Vores hjemmeside www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk har altid 

de nyeste oplysninger samt et væld af dejlige billeder fra de store arrangementer. Et 

andet sted at møde lauget er på Facebook: https://www.facebook.com/

groups/487683971399208/  Her er også de nyeste oplysninger samt mulighed for alle 

der har tilmeldt sig gruppen til at give sin mening til kende og til at omtale beslægte-

de arrangementer. Også her er der mange gode billeder. En stor tak til Ole Larsen for 

at han bestyrer vores elektroniske ansigt udadtil. Giv ham gerne et praj, hvis der 

mangler noget. Skriv til ham på oleugiltlarsen@outlook.dk  

Vi er ikke færdige med at udvikle på den elektroniske information og reklame, så 

hvis der er medlemmer der savner noget eller har forslag er I velkomne til at henven-

de jer til formanden (jakobfrandsen5@gmail.com) eller redaktøren af det elektroni-

ske (oleugiltlarsen@outlook.dk). 

Bandet, Laugets orkester 
Vi har i sæsonen haft stabilt fremmøde og stor glæde af at udvide repertoiret. De 

sidste par år har Ulrich inviteret andre til at prøve kræfter med funktionen som fors-

piller og programlægger, dog uden at nogen har kunnet eller villet løfte opgaven. 

Men nu har Ulrich meddelt, at han stopper som forspiller efter ti år. Hans betydning 

kan ikke undervurderes. Her skal lyde en stor TAK for hans kæmpe indsats. Med 

stor musikalitet og den indsigt det giver at kunne både spille og danse har han forval-

tet opgaven forbilledligt.  Det er et åbent spørgsmål hvorledes vi kan løfte den store 

opgave. Det bliver svært at udfolde den rolle lige så godt. Heldigvis forbliver Ulrich 

i lauget, og hans mange programmer vil helt sikkert være til stor inspiration for den 

fremtidige programlægning. 

Ud over at øve i lige uger og spille til dans i ulige uger har Laugets orkester medvir-

ket ved en række lokale arrangementer, blandt andre Bazar på Trekanten i juni og det 

fælles arrangement og appetitvækker: ”Smag på Dansen” samt spil på Halkær Kro 

for de frivillige hjælpere i forbindelse med festivalen der. 

 At være en forening 
Da jeg tiltrådte som formand var det med nogen usikkerhed over for opgavens ind-

hold og omfang. Jeg kunne godt lide stemningen i foreningen og nød at spille til 

dans og følte derfor, at tiden var kommet for at give en mere forpligtende hånd med. 

Det har jeg ikke fortrudt. Det hænger nok sammen med to forhold, dels at det er en 

udbredt kultur i foreningen, at man giver en hånd med, der hvor man kan hjælpe, 

dels at vi er samlet om en fælles interesse, nemlig dans til folkemusik. Når vi mødes 

er det for sammen at glædes ved dans og musik uden at skele til de mange punkter, 

hvor vi er forskellige. Det er jo ikke vigtigt når vi er sammen om den fælles interes-

http://www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk
https://www.facebook.com/groups/487683971399208/
https://www.facebook.com/groups/487683971399208/
mailto:oleugiltlarsen@outlook.dk
mailto:jakobfrandsen5@gmail.com
mailto:oleugiltlarsen@outlook.dk
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se. Denne foreningsånd tror jeg er med til at give en frimodighed og tolerance over 

for de små smuttere der kan være. Tak til alle medlemmer, spillemænd og bestyrel-

sesmedlemmer for at de hver især giver deres bidrag til denne grundstemning. 

En særlig tak skal dog lyde til vores danseinstruktør Klavs. Altid veloplagt formidler 

han danseglæde og en god stemning. På sin myndige men afslappede måde formår 

han at lede dansen uden at tale den i stykker. Det er bare så flot. Fra dem der også 

danser i andre foreninger ved jeg at det er en sjælden gave at have en sådan instruk-

tør. 

 

Forholdet til Trekanten 
Vi har fortsat et godt samarbejde med Trekanten. I starten af sæsonen kom der en del 

ændringer af praktisk art. Ændrede lukkesystemer og åbningstider gav en vis usikker-

hed, men efter nogle justeringer har Trekanten fundet frem til nye regler, som nu fun-

gerer upåklageligt og hensigtsmæssigt.  

I Trekantens forsøg på i højere grad at inddrage foreningerne i et samarbejde med 

hinanden, har vi deltaget i Brugerrådets arrangement ”Smag på dansen” d. 19. sep-

tember. Det kan være et vigtigt sted at vise hvad vi laver og konkret kom der flere 

nye for at danse hos os. Om det er en vedvarende tilgang kan kun tiden vise.  

 

Økonomi 
Under Hennings kyndige og påholdende ledelse af økonomien er vi altid velinforme-

rede om status. Vi havde i årene op til jubilæumssæsonen sørget for at lægge lidt til 

side, så der kunne holdes en ordentlig fest for os selv og hinanden. Vi søgte også 

Spar Nord fonden, som i mange år ikke har givet os noget, men heldigvis var der i år 

Bingo med 5.000 kr. Ligeledes er foreningen blevet betænkt af en anonym giver med 

10.000 kr. Vi takker for den gavmildhed og glæder os over at en eller anden er lige så 

tilfreds og glad med foreningens arbejde som vi selv er. Den slags ekstraordinære 

indtægter er selvfølgelig ikke noget vi kan kalkulere med i budgettet, men når de 

først er i kassen giver det muligheder i den følgende sæson. Pengene går fortrinsvis 

til ballerne, så vi kan få gode (og dyre) orkestre, nu da Trekanten helt er bakket ud af 

sponserede arrangementer for vores forening.  

Kontingentet fastholder vi på et lavt niveau. Ingen skal af økonomiske grunde fravæl-

ge at danse i foreningen. Men antallet af baller bliver reduceret fra 3 til 2 om året, nu 

da Trekantens tilskud til baller er forsvundet. Desuden arbejder vi med en model, 

hvor det ene bal er med et ”dyrt” orkester og det andet med et billigere. Med dyrt 

mener jeg ikke i absolut forstand, for professionelle folkemusikere får kun en beske-

den hyre for alle deres færdigheder. Det er kun dyrt fordi vi er en mindre forening og 

antallet af deltagere ved ballerne kan variere meget. 

Samlet har det været et godt år med de faste aktiviteter og med et stort og fejende flot 

fejret 25 års jubilæum. 

Jakob Frandsen 
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 Referat af generalforsamling i Aalborg danse-og spillemandslaug den 

08.03.2016 på Trekanten 
 

15 medlemmer mødt 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent.  Klavs Hansen blev valgt til dirigent. Betty Bøttger 

blev valgt til referent. 
 

2. Formandens beretning. Jacob Frandsen aflagde beretningen. Den blev godkendt 

og kan læses i dette medlemsblad. 
 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Henning Christensen frem-

lagde regnskabet. Det blev godkendt. Fra næste sæson skal medlemmerne betale 

foreningskontingent uden at bruge det velkendte giro indbetalingskort.  Der bliver 

udarbejdet en vejledning til brug ved net betaling, og der kan også betales kontant til 

kassereren. Grunden til denne ændring er, at vores bankforbindelse har varslet et 

større gebyr (som vi mener, er alt for højt) for håndtering af giro indbetalingskort. 

Der blev rejst spørgsmål om foreningens medlemskab af DGI. Det er muligvis et 

spørgsmål om forsikring. Det er op til bestyrelsen at afgøre.  
 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m. På valg er Henning Christensen, Freddy 

Wagner og Betty Bøttger. Alle tre tilkendegiver at modtage genvalg men er også 

villige til en udskiftning! Ingelise Holm bliver foreslået. Der afholdes valg og resul-

tatet bliver at den siddende bestyrelse fortsætter. Hanne Færch og Hanne Lyng er 

stemmetællere. Som suppleanter genvælges Hanne Færch og Palle Bidstrup. 
 

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingentet er uændret, dette 

vedtages af forsamlingen. Foreningen har 79 medlemmer. 
 

6. Indkomne forslag. Ingen forslag. 
 

7. Ideer til næste års arbejde. Der kom forslag om dansekursus – både for nybe-

gyndere og øvede, gerne i efteråret. Også forslag om at tilbyde spillemændene et 

kursus med henblik på at kunne løfte opgaven som forspiller. Ole Larsen orienterer 

fra hans deltagelse i Trekantens Brugerråd hvor der er kommet et forslag om at gen-

optage kyndelmissefesten, forsamlingen mente det kunne være et positivt tiltag. Op-

fordring til at deltagere på danseaften tager ordet – både for at få ros, ris, ønsker og 

forslag på bordet. Forsamlingen taler om instruktørens rolle, hvor lidt/hvor meget 

skal der siges! Det er jo også positivt, når danserne kan lytte sig til musikken og dan-

se udfra det. Der var stor ros til vinterballet med Jysk Danseorkester.  
 

8. Eventuelt.  Henning foreslår at lave en auktion over forskellige effekter som for-

eningen har samlet igennem en årrække. Det vedtages at der afholdes auktion ved 

årets julefrokost. 
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Juleafslutning 
Mandag den 21. november 2016 

 

Der vil igen i år blive mulighed for fællesspisning i 

Trekantens kantine. 

Der vil de sidste danseaftner inden juleafslutningen 

blive mulighed for tilmelding, hvis du ikke har mulig-

hed for at kommer der kan du tilmelde dig ved at kon-

takte Henning Christensen på Mail: hc2012@live.dk 

Tlf.:  23 31 63 15. 

 

Auktion for foreningens medlemmer!  
Auktionen over gamle effekter i foreningens varetægt er tænkt afholdt i for-

bindelse med juleafslutningen. Sådan mest for sjov, men også for at rydde op 

og endelig for at skabe nye indtægter til foreningen.  

Effekterne vil blive lagt til gennemsyn de sidste par danseaftner inden juleaf-

slutningen. 
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Arrangementskalender  

August 2016 
Spillemandslauget øver 

Mandag d. 8. august kl. 19.15 – 21.45 

Mandag d. 22. august kl. 19.15 – 21.45 

  

September 2016 
Spillemandslauget øver mandag d. 5. september kl. 19.15 – 21.45 

Mandagsdans 12. september kl. 19.00 – 21.30 med Laugets orkester i salen 

Spillemandslauget øver mandag d. 19. september kl. 19.15 – 21.45 

Lørdag d. 24. september kl. 19.00 – 23.00. Bal med Lilian og Gitte Vammen, sup-

pleret med Stefan Groot og Ole ”Spillemand” Jensen. Se nærmere omtale i bladet. 

Mandagsdans 26. september kl. 19.00 – 21.30 med Laugets orkester i salen 

  

Oktober 2016 
Spillemandslauget øver mandag d. 3. oktober kl. 19.15 – 21.45 

Mandagsdans 10. oktober kl. 19.00 – 21.30 med Laugets orkester i salen 

Mandagsdans 24. oktober kl. 19.00 – 21.30 med Laugets orkester i salen 

Spillemandslauget øver mandag d. 31. oktober kl. 19.15 – 21.45 

  

November 2016 
Mandagsdans 7. november kl. 19.00 – 21.30 med Laugets orkester i salen 

Spillemandslauget øver mandag d. 14. november kl. 19.15 – 21.45 

Mandagsdans og julespisning 21. november kl. 18.00 – 21.30 med Laugets orkester 

i salen 

Spillemandslauget øver mandag d. 28. november kl. 19.15 – 21.45 

  

December 2016 
Spillemandslauget øver mandag d. 12. december kl. 19.15 – 21.45 

  

  

Entre på mandagsdanseaftener er 30,- (ikke medlemmer: 40,-) Inklusiv kaffe og 

kage. 

  

  

Laugets orkester øver mandage i lige uger og spiller til dans i ulige uger. Kontakt 

orkesteransvarlig: 

Jakob Frandsen på tlf.: 98 15 33 44 eller 20 75 33 34  

mail: jakobfrandsen5@gmail.com 

  

mailto:jakobfrandsen5@gmail.com

