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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Arrangements-

kalenderen! 
Bemærk at arrange-

mentskalenderen er ryk-

ket fra bagsiden af bla-

det og ind til midter-

siderne. Vi håber det 

giver et bedre overblik 

over laugets arrange-

menter . 

Giv gerne en tilbage-

melding  

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

uger. Se arrangement kalenderen midt i bladet. 

Har du spørgsmål til orkesteret, så kontakt orkesteransvarlig: 

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

mail: jakobfrandsen5@gmail.com 

Orkesteret gæster Hjørring 
De Spillemænd fra Hjørring er stoppet med at spille sammen som gruppe, 

men fortvivl ikke, der er nye kræfter der tager over. En gruppe som kalder 

sig ”Rundt på gulvet”  

Disse gæve spillemænd har inviteret laugets orkester til at komme og spille 

onsdag den 29. november 2017 kl. 19.30 

De er samtidig flyttet til nye fantastiske lokaler på Halvorsminde Efterskole 

som ligger Halvorsmindevej 107, 9800 Hjørring. 

Der er gratis adgang, kaffe og kage købes på skolen til 10,-  

Tag selv øvrige drillevarer med. 

Så kom og vær med til at gøre dette til endnu en god danseaften.    

Flytning af en ”Mandagsdans” 
Det hænder en sjælden gang at Trekanten får en 

dobbeltbookning på en af ”vores” normale man-

dagsdanseaftner. Det er netop sket dette efterår, 

så mandag den 25. september kan vi ikke være i 

salen. Så var der to muligheder, enten at aflyse 

eller finde en anden aften. Bestyrelsen har    

glædelig vis valgt at prøve en anden aften. 

Derfor vil der være:  

Mandagsdans tirsdag den 26. september. 
Efter ganske normale principper. 

Vi håber ikke at alle har kalenderen fyldt tirsdag 

aften.  

mailto:jakobfrandsen5@gmail.com


 

 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

 

”Thy bal” 
Lørdag den 30. september 2017  

Kl. 19,30 - 23,00 

TRIOen består af:  

Malene D. Beck på klaver,  

Kristian Bugge på violin og  

Kenneth Krak på harmonika. 
 

Karl Skaarup repræsenterede den traditionelle Thymusik, og denne aften 

spilles der op til bal med udgangspunkt i repertoiret efter Karl Skaarup. 

Malene D Beck og Kenneth Krak spillede begge med i Skaarup Four, og 

Kristian Bugge spillede I en årrække sammen med Karl Skaarup til bal på 

Hørdum Kro i Thy. 

Der vil være den nødvendige instruktion til dansene, så alle kan være med 



 

 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
 

Dansekursus 
 

Lørdag den 

7. oktober 2017 

Kl. 13.00 - 17.00  
Trekanten Sebbersundvej 2 A  

 

Vi vil bl.a. danse Polka - Vals & Hopsa ret og avet om. 

Vi starter med grundtrinnene og ser hvor langt vi kommer. 
 

Det betyder at du ikke behøver at have nogen forudsætnin-

ger for at deltage, andet end at du her lyst til at bevæge dig 

til noget glad folkemusik. Men har du forudsætninger, store 

eller små er du alligevel meget velkommen. 
 

De to instruktører Mette Bebe & Klavs Munklinde kender 

flere forskellige variationer i de tre dans, så det bliver ikke 

kedeligt.  

Laugets orkester som levere musikker kender ligeledes  

mange forskellige meget smukke melodier til det tre dans. 
 

Af hensyn til eftermiddagskaffen vil vi rigtig gerne have en 

tilmelding senest den 1. oktober. 

Tilmelding til: klavs@munklinde.dk eller 27 20 63 83 

Eller kom til os på en af danseaftnerne i september.     
 

Pris inkl. Kaffe & kage 50,- 



 

 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Interview med Bodil og Per 

 

Hvad er I glæde for i Aalborg Danse- og Spillemandslaug? 

Det er den gode danseleder, Klavs. Han giver tilpas med instruktion til at alle 

kan være med, uden at snakke for meget. Så er orkestret blevet bedre og en-

delig er salen på Trekanten tilpas i størrelse, hverken for stor eller for lille 

 

Er der nogle danse I er særlig glade for? 

Nej, ikke sådan. Der er en god blanding mellem lidt nyt og lidt gammelt, så 

både de øvede og de mindre rutinerede kan få noget ud af det. 

 

I danser også andre steder. Hvad er det særlige ved lauget? 

Det særlige er at det på Trekanten er musikerne der bestemmer dansene. An-

dre steder er det danselederen der bestemmer.  

 

Fortalt til Jakob 

Foto: Ole Larsen 



 

 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Interview med Conny og Bjarno 

 

Hvad er I glade for i Aalborg Danse- og Spillemandslaug? 

Det er den levende musik. 

Der er heller ikke så meget 

instruktion, så vi får danset 

meget. Det er fint. Det er 

træls at have en domine-

rende danseleder. Her er vi 

godt vant, så der er tid og 

plads til at danse, og ikke 

så mange forklaringer.  

Endelig er der en god 

stemning med frie former. 

Der er ingen pegefingre og 

ikke så meget vægt på det 

helt korrekte. Selvfølgelig 

skal man danse ordentligt, 

men den frie form giver 

altså en god stemning. 
 

Er der nogle danse I er særlig glade for? 

Vi er glade for de fleste. Der er en fin blanding mellem kvadrille- og så par-

danse. Hvis man kun danser den ene slags bliver det lidt ensformigt. Det er 

som om kvadrilledansene er mere sociale, hvor man får snakket lidt og grinet 

lidt. Joh, vi kan da særlig godt lide Fanø dansene og hambo. 
 

Hvad kunne I godt undvære eller have mindre af? 

Svejtrit kan være lidt ensformigt at danse. Og rheinlændere er også lidt        

kedelige. Men samlet er der et godt og udvidet repertoire. Fx er det rigtig fint 

med Svenske Niels melodier. Det er nogle gode numre og de er dejlige at   

danse til. 
 

Hvad er det særlige ved laugets arrangementer? 

Vi skiller os ud ved ikke at have en dominerende danseleder. Det er skønt at 

det er dansen og musikken der fylder, og ikke de mange forklaringer.  

 

Fortalt til Jakob 

Foto: Ole Larsen 



 

 

 
2017  Aalborg Danse- og Spillemandslaug  2017  

               

August   September   Oktober   November   December   

1   31 1     1     1     1     

2     2     2 Orkestret øver kl. 19,00 40 2     2     

3     3     3     3     3     

4     4 Orkestret øver kl. 19,00 36 4     4     4   49 

5     5     5     5     5     

6     6     6     6 Mandagsdans  i salen kl. 19,00 45 6     

7 Orkestret øver kl. 19,00 32 7     7  Dansekursus 13.00 - 17.00   7     7     

8     8     8     8     8     

9     9     9 Mandagsdans  i salen kl. 19,00 41 9     9     

10     10     10     10     10     

11     11 Mandagsdans  i salen kl. 19,00 37 11     11     11 Orkestret øver kl. 19,00 50 

12     12     12     12     12     

13     13     13     13 Orkestret øver kl. 19,00 46 13     

14   33 14     14     14     14     

15     15     15     15     15     

16     16     16 Orkestret øver kl. 19,00 42 16     16     

17     17     17     17     17     

18     18 Orkestret øver kl. 19,00 38 18     18     18   51 

19     19     19     19     19     

20     20     20     20 Mandagsdans  i salen kl. 19,00 47 20     

21 Orkestret øver kl. 19,00 34 21     21     21     21     

22     22     22     22     22     

23     23     23 Mandagsdans  i salen kl. 19,00 43 23     23     

24     24     24     24     24     

25     25  39 25     25     25   52 

26     26  Mandagsdans  i salen kl. 19,00   26     26     26     

27     27     27     27 Orkestret øver kl. 19,00 48 27     

28   35 28     28     28     28     

29     29     29     29  Orkester spiller i Hjørring 19.30   29     

30     30 Thybal med BUGGE, KRAK, D. BECK   30 Orkestret øver kl. 19,00 44 30     30     

31           31           31     

               

Med mindre andet er angivet foregår arrangementerne på Trekanten Sebbersundvej 2A 9220 Aalborg øst Se omtale inde i bladet 

Entre på mandagsdanseaftener er 30,- Inklusiv kaffe og kage. (ikke medlemmer: 40,-)  
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Med mindre andet er angivet foregår arrangementerne på Trekanten Sebbersundvej 2A 9220 Aalborg øst 

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



 

 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Interview med Magda 

 

Hvad er det særlige ved at komme i lauget? 

Her kan man komme selvom 

man ikke har en fast danse-

partner. Der er plads til en, 

hvis man kommer alene. Og 

de nye bliver taget godt imod, 

snakket med og budt op til 

dans. 

 

Er der noget du er særlig glad 

for? 

Ja, der er et stort orkester, og 

så den afslappede atmosfære. 

Det med dragter interesserer 

mig ikke så meget mere, så 

det er fint at man kommer i sit 

almindelige tøj. Det bedste er 

altså ballerne, de er fantasti-

ske, så dem prioriterer jeg 

meget højt og er med næsten 

hver eneste gang.  

 

Er der noget du savner? 

Måske skal der laves mere PR. Det med ”Dansens dag” var fint, og der kom 

nogle nye dansere, men flere af dem er vist faldet fra igen. Vi burde få fat i 

nogle flere unge eller yngre dansere, men hvordan gør man lige det? Det ved 

jeg ikke. 

Det er fint at pardanse og kvadrilledanse blandes men det er nu bedst når man 

starter med en pardans og først bytter partner til sidst. 

 

Hvilken slags danse synes du bedst om? 

Jeg er især glad for hopsa og vals. Der må gerne være noget fart på og fut i. 

Det kan blive lidt kedeligt med menuet. Men variationen er god i lauget.  

 

Fortalt til Jakob 

Foto: Ole Larsen 



 

 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Formandens beretning for 2016-2017 
Vi kan se tilbage på et år med god opbakning til de faste aktiviteter og en munter og 

behagelig stemning på såvel de to årlige baller som til dans på mandage i ulige uger. 
 

Spillemandsfestivalen 
Vi har i bestyrelsen hvert år en grundig snak om hvem vi skal vælge som instruktør 

til årets festival. Vi ønsker at tilgodese to hensyn: dels skal vi kende så meget til in-

struktøren at vi har en rimelig sikkerhed for at det rammer vores målgruppe og bliver 

et vellykket arrangement, dels vil vi gerne vise bredden af instruktører og især gerne 

tilgodese nogle af de yngre kræfter. Ud fra disse hensyn laver vi en liste på tre til fire 

navne i prioriteret rækkefølge. Så tager det lille udvalg (Henning, Palle og Jakob) 

over og kontakter instruktøren efter hvem vi allerhelst vil have. Ikke så sjældent er 

de mest kendte optaget flere år ud i fremtiden, hvorefter vi så satser på den næste på 

listen. 
 

I år faldt valget på Maja Kjær Jacobsen. Hun er uddannet fra Konservatoriets Folke-

musiklinje, spiller violin og synger. Hun har blik for såvel traditionen (Anders Top 

Andersens nodebog) som påvirkning fra nordisk og canadisk folkemusik. Både som 

instruktør (fx Fur) og som udøvende kunstner udstråler hun stor dygtighed og enga-

gement.  
 

De sædvanlige orkestre stillede op: Lommebôs fra Göteborg, FURistfarten fra hele 

Jylland, Fladstrand Spillemændene og så selvfølgelig husorkestret Aalborg Danse- 

og Spillemandslaug. Det gav lidt mere ro på aftenen at vi var et orkester mindre end 

året før, men både med fire og med fem orkestre kan det lade sig gøre. Efterfølgende 

har et par af Majas udvalgte numre fundet indpas i vores faste repertoire. Lidt svage-

re står det til med de melodier fra Quebec som hun introducerede. Hun instruerede 

godt nok i dans til en af melodierne, så selvom de var sjove at spille kræver de måske 

et højere tempo i udførelsen end vi magter før de bliver rigtig sjove.  
 

Foto: Ole Larsen 



 

 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Årets baller 
Trekanten er ikke længere en del af finan-

cieringen af årets baller, så vi har været 

nødt til dels at indskrænke antallet til to 

om året, og til at være meget prisbevidste i 

valget af orkestre. Vi gør meget for at sep-

tember ballet, som indledning til sæsonen, 

har et højt niveau. Så kigger vi mere på 

prisen når det gælder ballet i januar må-

ned. 

Det var lykkedes Palle, vores booking 

ansvarlige, at få en aftale med Lilian og 

Gitte Vammen til ballet i september. De 

tager ellers sjældent ud at spille uden af-

lastning i form af andre deltagende musi-

kere. Så det blev til at dobbeltbal med Lili-

an og Gitte Vammen suppleret med Stefan Groot og Ole Jensen. Lilian på harmonika 

er blevet udnævnt til rigspillemand, en stor ære for sin særlige indsats med loyalt at 

videreføre en musik- og dansetradition fra det vestjyske gennem fire generationer. 

Det blev en stor og dejlig oplevelse, samt en bekræftelse på, at når det lykkes at skaf-

fe nogle af de store og kendte navne så er opbakningen også helt på plads med et 

stort fremmøde af danselystne deltagere. 

I januar måned blev det så Jesper Vinther og Kirstine Heebøll der på medrivende vis 

spillede til et flot sammensat bal. De har spillet sammen i mange år, hvilket tydeligt 

kan høres på den gensidige fornemmelse for hinandens spil, uden at det har kostet en 

tøddel på entusiasmen eller nærværet. En stærk og god oplevelse som jeg som gan-

ske urutineret danser deltog i med stor glæde. 
 

Juleafslutning og auktion 
For et par sæsoner siden var der til generalforsamlingen et forslag om spisning inden 

den sidste danseaften i november. Vi var i bestyrelsen i tvivl om det nu ville have 

medlemmernes interesse, men når nu forslaget var stillet, skulle det da prøves. Det 

blev en stor succes og er nu en fast og festlig tradition med omkring 40 deltagere til 

spisningen inden dansen.  

Midt i danseprogrammet holdt vi auktion over de ganske mange effekter som er ble-

vet givet til Lauget i årenes løb. Det drejede sig især om CD’er med musik fra optræ-

dende orkestre. Der var omkring 70 numre at byde på. Interessen var stor, ja til tider 

udbrød der krig på bud når en særlig interessant effekt var sat under hammeren. Det 

blev et fornøjeligt indslag der løse sine to formål: at skaffe midler til foreningen og 

at få ryddet op i vores skab på Trekanten. Det samlede overskud er på omkring 2.000 

kroner. Et flot resultat. 
 

Foto: Ole Larsen 



 

 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Forholdet til DGI 
Foreningen er stadig medlem af DGI selvom paraplyorganisationen har nedprioriteret 

folkedansen. Men en grundig undersøgelse af forsikringsforholdene har afklaret at 

det er den billigste måde at afdække det forsikringsbehov som foreningen har, når 

folks egen private familie-/fritidsforsikring ikke dækker. Spørgsmålet har været oppe 

på tidligere generalforsamlinger og har nu fundet sin endelige afklaring. 

Nu til sommer afholder DGI Landsstævnet i Aalborg. Tusindvis af idrætsudøver 

strømmer til byen og der bliver mange store og flotte opvisninger og begivenheder. 

Vores tilgang til dans og musik passer i vores optik ikke ind i konceptet, så derfor 

deltager vi ikke som forening, men alle opfordres til at holde øje med begivenheden 

og deltage individuelt i det omfang man kan.  
 

Medlemmer og kontingentopkrævning 
Bankerne har svært ved at tjene penge i perioder med meget lave renter. I stedet skru-

er de op for gebyrerne. Det er forståeligt, og vel også i orden så længe der er et rime-

ligt forhold mellem pris og serviceydelse. Men flere steder har bankerne skruet så 

højt op for gebyrerne at vi som kunder undrer os højlydt. Nu har (gennem mange år) 

foreningen en meget prisbevidst kasserer, der hele tiden søger at minimere udgifterne 

de steder hvor det er muligt. Derfor har han undersøgt markedet for at finde den bil-

ligste foreningskonto og den billigste form for kontingentopkrævning. Girokort er 

blevet alt for dyrt. Løsningen er blevet en ny opkrævningsform, hvor medlemmerne 

elektronisk overfører kontingentet til vores konto. Er du i tvivl kan du altid ringe til 

vores kasserer Henning på 23 31 63 15, ligesom du kan betale dit kontingent i kon-

tanter ved de almindelige danseaftener, mandage i ulige uger. 

Antallet af medlemmer har været svagt vigende de sidste par år. Det er især de med-

lemmer som meget sjældent deltager, der melder sig ud. Nu er vi lidt under 100 med-

lemmer, men heldigvis dukker der stadig nye dansere og musikere op i foreningen. 

Dog kan vi ikke sige os fri for den generelle tendens til faldende interesse for dansk 

folkedans og –musik. Men heldigvis er tendensen svagere i vores forening. 
 

Bladet 
Bladet udkommer to gange om året og rummer omtale af de kommende arrangemen-

ter og især foromtale af ballerne. Det er mit indtryk at det stadig har sin berettigelse, 

og at mange er glade for at sidde med et fysisk produkt i hånden. Selvom det er rela-

tivt dyrt i porto, har vi valgt at fortsætte med at udgive et fysisk blad. 

De elektroniske platforme som hjemmeside og facebook skal også bruges. Her spre-

des omtale af arrangementer og nye informationer hurtigt. Det er således en mulighed 

for at vise os frem og evt. tiltrække yngre brugere der i højere grad bruger de elektro-

niske medier.  

Hjemmesiden kan ses på www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk Mangler der noget 

kan du altid skrive til vores elektroniske redaktør Ole Larsen på                             

http://www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk


 

 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
 oleougiltlarsen@outlook.dk Han skal have stor tak for det arbejde og for de mange 

fine billeder der pryder vores publikationer og præsentation på nettet. 

Vi savner en redaktør eller tovholder til bladet. Har du lyst til i en periode at redigere 

bladet, så meld dig til formanden for at høre nærmere.  
 

Spillemandslauget 

Det er den første sæson med to nye forspillere. Efter Ulrichs ti år som forspiller er 

der nu tre der deler opgaven, Søren, Jens Romme og Jakob. De påtager sig på skift 

opgaven som programlægger og forspiller, således at Jakob er forspiller på Program 

1 (P1), Søren på P2 og Jens på P3.  

Det er et stort arbejde at være forspiller, for du skal være utrolig godt forberedt, kun-

ne finde det rette tempo at sætte dansene i gang til og endelig have så meget over-

skud, at du kan se ud på dansere og danseleder for at finde ud af, hvornår et nummer 

skal slutte. Det er mit indtryk at det fungerer godt selvom der fra tid til anden allige-

vel er en smutter. 

Tre nye spillemænd m/k er kommet til: Asmus på violin, Kaare på violin og Hanne 

på blokfløjte. Det er en stor glæde at nye folk kommer til og glider ind i vores musi-

kalske fællesskab og ret så omfattende repertoire.  

Helle Bille (violin) fik to blodpropper før jul og kan nu se frem til en lang periode 

med genoptræning. Hun er meget opsat på at vende tilbage til lauget og øver flittigt 

med at træne førligheden, men endnu kniber det med finmotorikken i venstre hånd. 
 

Foto: Ole Larsen 

mailto:oleougiltlarsen@outlook.dk


 

 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Arbejdet i bestyrelsen 
Vi har holdt 3 møder og en del andre kontakter telefonisk og især på mail. Der er 

efterhånden mange faste arbejdsrutiner der gør arbejdet overkommeligt. Men der skal 

ikke herske tvivl om at det frivillige og oftest usynlige arbejde påskønnes og er hele 

forudsætningen for at vi kan holde det aktivitetsniveau vi har og den gode stemning 

der er når medlemmerne mødes til dans om mandagen eller til baller. 

En særlig tak skal derfor lyde til bestyrelsen: Freddy, Henning, Hanne Lyng, Hanne 

Færch, Betty og Palle. Uden deres engagement og omhyggelighed kunne vi ikke 

samles om den fælles glæde ved dans og musik. 
 

TAK 
Lad mig benytte denne lejlighed til at takke de mange mennesker der hver især yder 

en indsats til gavn og glæde for vores fælles interesse. 
 

Først og fremmest må Klavs og Mette som danseinstruktører nævnes. Det er en funk-

tion kun få kan varetage. De har tilmed en klarhed i instruktionen og flair for at til-

passe mængden af information så hovedvægten kommer til at ligge på dansen og 

ikke på at stå og lytte. Det er en sjælden gave som vi hver eneste danseaften nyder 

frugterne af. 
 

Henning er som kasserer omhyggelig, præcis og ret så sparsommelig til stor glæde 

for foreningen. Der er altid orden i pengesagerne og kan han forhandle en bedre afta-

le med banken er der intet der holder ham tilbage. Han er desuden tovholder på man-

ge processer, dvs. alt det usynlige arbejde der bare får de enkelte arrangementer til at 

glide. Tak for din indsats, Henning. 
 

Tak også til resten af bestyrelsen, hvor Betty skriver glimrende referater, Palle finder 

velegnede orkestre og tegner kontrakter med dem, Freddy sørger for PR, og Hanne 

Lyng og Hanne Færch giver altid en hånd med når der er brug for det. Den tidligere 

formand Ole Larsen står for opdatering af de elektroniske platforme og for at vi altid 

har nye og gode billeder af vores arrangementer. 
 

En særlig tak skal lyde til Svenske Niels og hans nulevende repræsentant Søren. Vi 

har stor fornøjelse af de glimrende melodier som Svenske Niels har komponeret og 

Søren sørger for ved video og gode historier at hans fremragende melodier får et 

langt liv.  
 

Endelig vil jeg takke medlemmerne for deres fremmøde og for at de er gode til at 

tage hånd om nye eller knap så rutinerede dansere. Den venlige og imødekommende 

stemning er vigtig for os alle og i særlig høj grad for dem der kommer første gang. 

Det er vist nok et særkende ved vores forening, at man er lige velkommen som ene 

eller som par. Hos os danser vi med hinanden, således at alle kommer ud at danse 

uanset om man har en fast dansepartner med eller ej. Det er jeg som formand både 

glad for og stolt over. Og det kan kun lade sig gøre fordi de enkelte medlemmer er 

imødekomne og åbne. Tak for det. 

Jakob Frandsen Formand 7. marts 2017 



 

 

 

Referat fra generalforsamling 7 marts 2017. på Trekanten. 
8 medlemmer var fremmødt. (alt for få ) 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent.: 

Klavs M. Hansen blev valgt til dirigent og Inger Pedersen blev valgt til referent. 

 

Pkt. 2. Formandens beretning.: (Se andet sted i bladet) 

 

Pkt. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.  

Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Kontingentet betales herefter 

over nettet  eller kontant til kassereren. Grunden til ændringen er, at vores bankforbin-

delse, Spar Nord, har varslet et større gebyr for håndtering af giro indbetalingskort. 

 

Pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer mm. Der var genvalg på alle poster. 

Bestyrelsesmedlemmer: 

 Jakob Frandsen 

 Hanne Lyng  

Suppleanter: 

 Hanne Færch 

 Palle Bidstrup 

Revisorer: 

 Ulrich Clausen 

 Birgit Davids 

 

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det blev vedtaget.                          

Foreningen har 78 medlemmer.  

 

Pkt. 6. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 

 

Pkt 7. Ideer til næste års arbejde. 

Birgit efterlyser nye orkestre til spillemandsfestivalen.   

 

Pkt. 8 Eventuelt. 

Ingen emner og derefter blev generalforsamlingen afsluttet. 

Ved kaffe bordet blev der hyggesnakket, samtidig med en lækker lagkage til kaffen da 

kasseren Henning har fødselsdag. 

 

Referent:. Inger Pedersen.  

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 


