
 

  

Aalborg Danse - og 

Spillemandslaug 
 
 
                                                             Foråret 2018      

”Nytårsbal” 
Lørdag den 27. januar 2018  

   Kl. 19,00 - 23,00 

Spillemandsfestival 
Lørdag den 21. april 2018 

Kl. 17.30 - 23.00  

Bemærk mandagsdans starter fremover kl. 19.30  



 

2 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

”Trekanten” Kultur & Foreningshus 

Sebbersundvej 2A, 922o Aalborg Øst 
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Freddy Wagner 
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E-mail: freddy.wagner@mail.dk 
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Betty Bøttger 

Tlf. 98 17 92 70 

E-mail: betty@egholm51.dk 
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Hanne Færch Jensen 
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Suppleant: 
Palle Bidstrup 

Tlf.98 13 96 04  
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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. 

oleugiltlarsen@outlook.dk 

http://www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Nytårsbal 
Med ”Maries Kiks” 

Lørdag den 27. januar 2018  

Kl. 19,00 - 23,00 

Maries Kiks er en trio med medlemmerne Marie Hanghøj og 

Kjeld Nørgaard på violin og Hanne Eriksen på harmonika. 

Vi spiller spillemandsmusik primært fra Danmark, men også 

iblandet enkelte numre fra andre himmelstrøg.  

Vores repertoire er sammensat af melodier som vi synes  

lyder godt og danse som vi synes er sjove. Vi instruerer i 

dansene i det omfang, der er behov for det.  

Besøg vores hjemmeside www.marieskiks.dk  
 

Entre inkl. kaffe og kage 100,- (for medlemmer af lauget 80,-) 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Spillemandsfestival 
Lørdag den 21. april 2018 

For danserne Kl. 17,30 - 23,00 

Spillemændene starter Kl. 13,00 

For 16. gang afholder vi spillemandsfestival. Det bliver selvfølgelig 

efter det velkendte koncept, hvor instruktøren bruger eftermiddagen 

sammen med de inviterede orkestre. Danserne møder kl. 17.30. 

Kom nu i god tid, så alle kan nyde dette fantastiske storspil.   

I skrivende stund er det endnu ikke klart hvilke orkestre der kommer til 

at deltage, men vi lover at det bliver lige så festligt og fornøjeligt som 

disse festivaller altid er.  

 

Pris for deltagelse: Musikere 80 kr., medlemmer 80 Kr., gæster 100 kr. 
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I år bliver Jesper Vinther vores instruktør. Han er uddannet fra Folke-

musiklinjen på Konservatoriet i Odense fra 2002, men allerede aktiv i 

orkestret Phønix fra 1990. Jesper er således gået fra at være blandt de 

unge og talentfulde i 1990’erne til at tilhøre den absolutte elite af     

veteraner på den danske folkemusikscene.  
 

Ved siden af deltagelse i mange orkestre: Phønix 1990 -, Ostinat Ex-

pressen 1996 -, Heebøll & Vinther 2000 -, Impuls Trio 2009 -, Anja 

Præst Trio 2010 -, Jydsk på næsen 2010 -, er Jesper aktiv som kompo-

nist og producer og driver eget lydstudie. Se nærmere på 

www.jespervinther.dk eller slå nogle af orkestrene op på YouTube. 
 

Jesper er vokset op med stort kendskab til traditionen i dansk spille-

mandsmusik. Han er samtidig nysgerrig og afprøver nye konstellatio-

ner, fx med den kinesiske guzheng spiller Sangka. Der venter os en 

stor oplevelse og udfordring med Jesper som instruktør til festivalen i 

2018. Velkommen til såvel musikere som til dansere. 
 

Musikerne spiller fra kl. 13.00, danserne møder til opvisning og af-

prøvning af de indstuderede numre kl. 17.30 og herefter er der bal til 

de skiftende orkestre fra 18.30- 23.00. 

Årets In
stru

ktør 

Jesper Vinther 

http://www.jespervinther.dk
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Orkesterinformation 
Laugets orkester øver mandage i lige uger fra kl. 19,15 og de spiller til 

dans i ulige uger fra kl. 19,00.  

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 

Alle arrangementerne foregår på Trekanten, hvis ikke andet er skrevet. 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Mandagsdansen.  
 

Bemærk at starttidspunktet 

for mandagsdans ændres til 

kl. 19,30 efter Trekantens 

ønske.  

Derudover har vi i dette forår 

har været nød til at ændre lidt 

på datoerne for mandagsdans.    

Mandag den 26. marts som 

ville være en normal danse-

aften er ændret til 9. april, da 

Trekanten altid er lukket i 

påskeugen.  

Trekanten. 
Et gammelt ordsprog siger at, 

”det skal være skidt før det bliver 

godt” så det må blive rigtig godt 

når håndværkerne bliver færdige. 

Selv om vi syntes det er hårdt 

med alt den ombygning, så tager 

vi hatten af for at medarbejderne 

på Trekanten gør det muligt at vi 

fortsat kan bruge lokalerne. 

Så TUSIND TAK til alle medar-

bejderne for deres smilende til-

gang denne ombygning. 

mailto:jakobfrandsen5@gmail.com
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Interview med Jens Romme 
 

Hvordan kom du til at spille netop klarinet? 

Det var lidt af en tilfældighed. Vi havde 

nogle gamle klarinetter liggende fra min 

tipoldefar Anders Pedersen Romme. Han 

var spillemand i Sakskøbing og min bror 

Eskil og jeg begyndte så at blæse i hans 

gamle klarinetter. Det var sjovt at finde ud 

af det selv. Jeg gik også til blokfløjte fra jeg 

var 7 år. Her lærte jeg meget om hvordan 

blæseinstrumenter fungerer og jeg øvede 

skalaer og akkord brydning, så jeg senere i 

livet ret let kunne gå videre til andre blæse-

re som saxofon og sækkepibe. Det har væ-

ret til stor gavn at lære det grundlæggende 

som ung. Så har man et solidt grundlag at 

bygge videre på. 
 

Hvordan fandt du så lauget? 

Jeg spillede amerikansk og skotsk/irsk folkemusik med bl.a. Bent Christian-

sen, som også kom i lauget. Han er død nu, men kontakten var etableret og 

da jeg ikke længere havde så travlt med så meget andet fik jeg lyst til at ud-

vikle mit spil ved at komme i en fast sammenhæng. Og til folkemusik er kla-

rinetten den mest velegnede. Så gemmer jeg saxofonen til jazz musikken.  
 

Du er pensioneret fra dit virke som lærer i skolen. Hvad underviste du i? 

Jeg har biologi og historie som linjefag og har desuden undervist i dansk og 

andre fag. Musik kom i en hel del år til at fylde meget. Jeg kunne jo spille og 

på skolen var der tradition for at børnene skulle lære at spille blokfløjte. Den 

tradition kunne jeg jo godt videreføre, og det var en stor glæde når (næsten) 

alle børnene fik det lært og fandt ud af at de blev meget bedre mens vi spille-

de flittigt i musiktimerne. 
 

Har du erfaringer fra andre bands? 

Ja, jeg har spillet sammen med mange forskellige bands i mit liv. Jeg startede 

et jazz band i 1970’erne sammen med min bror Eskil Romme, som nu spiller 

i folk/world bandet Himmerland. Der var også blandet lidt spillemandsmusik 

ind i det. Vi lytte plader af og lærte så numrene. Eskil har det hele i hovedet, 

så det måtte vi andre så osse lære. Han blev musiklærer på Færøerne og da 
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han boede i et stort hus tog jeg derop et halvt års tid. Der fik vi spillet en 

masse lokal musik også fra de andre øer i Atlanten. Tilbage i Danmark dan-

nede vi så bandet Suleskær der stadig eksisterer dog med en delvis anden be-

sætning.  

Så min inspiration og erfaring stammer fra folkemusik i mange lande, Nor-

den, de britiske øer og USA. Traditionerne er på en eller anden måde flettet 

ind i hinanden, man har lånt fra hinanden og tilpasset tonesproget til sin egen 

tradition. 
 

Hvilke særlige glæder og udfordringer er der ved at være forspiller? 

Det er dejligt at kunne lægge programmet og vælge de melodier man selv 

synes godt om. Det giver også stor variation i lauget at vi er tre der på skift er 

forspiller. Så for bredden i vores repertoire er det en god ting. 

Jeg kan også godt lide at give numrene min egen personlige tolkning. Det 

skal ikke lyde museumsagtigt eller på en ganske bestemt måde som nogen 

tror han en gang for mange år siden har spillet det nummer. Det skal være en 

levende tradition hvor man lige så stille tilføjer sit eget personlig præg til me-

lodien og arrangementet.  
 

Hvad er så udfordringerne? 

For mig er især starterne en udfordring. Det kan være svært at fange det rigti-

ge danse tempo og somme tider skratter klarinetten lidt i de første toner, og 

så er det jo svært for de andre at fornemme tempoet. Så der har jeg øvet mig 

rigtig meget. Det kan være lidt hårdt men er til gengæld en god udfordring at 

være så velforberedt som man skal som forspiller. Den udfordring har jeg 

taget på mig, og det er en stor glæde når det går godt til øvning og til dans.  

Vi kan nok osse blive bedre til at justere undervejs i et nummer, hvis dansele-

deren giver tegn om tempoet og jeg fanger tegnet. Med øvelse bliver det nok 

også bedre.  
 

Hvad er den særlige udfordring for en klarinetspiller i spillemandsmusikken? 

Jeg har været meget optaget af at få klarinetten til at fungere som instrument i 

spillemandsmusikken.  

Der skal bruges en del luft og et ret højt lufttryk. Dette er udmarvende, og 

man får let åndenød og iltsvind i hjernen, som får en til at miste koncentratio-

nen. Det er specielt et problem i spillemandsmusik fordi man spiller med på 

hele nummeret. Det går over stok og sten i næsten alle numre med meget lidt 

plads til at trække vejret, og dansen trækker ofte ud. Derfor ser man ofte at 

klarinetspillere holder sig til det dybe register, der ikke er så anstrengende og 

at de ofte holder pause i midt i nummeret. I Jazz hvor der er pauser under 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
skiftende soli er det intet problem ligesom i de fleste andre genrer.  

Jeg lyttede helt tilbage i halvfjerdserne til Peter Bastian når han fortalte om 

Balkanmusikken.  Det var mig et mysterium hvordan klarinetten som ledende 

instrument bare kunne blive ved og ved som ledende instrument. Da jeg altid 

har haft en ambition om at kunne spille med violinerne på melodien uden 

ophør, lagde jeg mig tidligt fast på at benytte et meget åbent mundstykke 

sammen med et meget blødt blad som det bruges på Balkan og i Tyrkiet. En-

delig har jeg stemt klarinetten lidt for højt således at man intonerer tilsvaren-

de ned mens man spiller. Det giver samtidig med, at det ikke er udtrættende, 

en mere levende sound med større vibrato, men også en sound der kan varie-

res mere. 
 

Du har din søn Villads med i laugets band. Hvad er det særlige ved det? 

Det kan være lidt specielt, fordi Villads er en speciel dreng/ung mand. Han 

har som ung været udsat for en voldsom ulykke som har givet ham et varigt 

hjernetraume. Så på den ene side er han meget knyttet til mig, på den anden 

side skal han også leve sit eget liv. Det var således helt ham selv der valgte 

klarinetten, selvom man kan sige at æblet ikke falder langt fra stammen.  

I nogle år lå det nærmest stille for Villads, men da jeg begyndte i lauget blev 

han interesseret igen. Så øvede vi repertoire først på fløjte og så siden på kla-

rinet, og da han havde nået et passende niveau kom han med i lauget. Han 

udvikler sig stadig på klarinetten, men bliver selvfølgelig irriteret hvis jeg 

korrekser ham for meget.  

Han skal have lov at finde sin egen vej ind i folkemusikken og sin egen måde 

at lære på. Jeg kan på sidelinjen øve med ham og rådgive eller anvise lidt 

men uden at kvæle hans egen spilleglæde. Heldigvis er han faldet godt til i 

lauget og i ROD. Han trives lige godt med såvel unge som gamle. Men han 

kan ikke tåle så meget alkohol som mange af de unge drikker, og derfor er 

det godt med fællesskaber, hvor det ikke er hovedsagen.  

Jeg kan da godt hører når han spiller for vildt eller når han i det høje register 

får lagt nogle stemmer ind som ikke passer helt til den dans. Så over tid tror 

jeg at hans udvikling af kendskab til de enkelte danses særlige karakter og 

rytmik vil blive meget bedre. Der er jo forskel på en vals og en hopsa og der-

med også hvad du skal spille på klarinetten.  
 

For mit eget vedkommende har jeg oplevet, at det er en stor glæde at fordybe 

mig i den danske folkemusik. Der er en kæmpe genrebredde og dermed man-

ge muligheder for fordybelse. Her hjælper laugets store og varierede repertoi-

re godt med, selvom det kan være en stor mundfuld at gabe over. 
 

Fortalt til Jakob Frandsen 
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Entre på mandagsdanseaftener er 30,- Inklusiv kaffe og kage. (ikke medlemmer: 40,-)  Se omtale inde i bladet 

 
2018  Aalborg Danse- og Spillemandslaug  2018  

               

Januar   Februar          Marts   April   Maj   

1   1 1     1     1     1     

2     2     2     2  14 2     

3     3     3     3     3     

4     4     4     4     4     

5     5 Orkestret øver kl. 19,15 6 5 Orkestret øver kl. 19,15 10 5     5     

6     6     6     6     6     

7     7     7     7     7   19 

8 Orkestret øver kl. 19,15 2 8     8     8     8     

9     9     9     9  Mandagsdans i salen kl. 19,30 15 9     

10     10     10     10     10     

11     11     11     11     11     

12     12 Mandagsdans i salen kl. 19,30 7 12 Mandagsdans i salen kl. 19,30 11 12     12     

13     13     13     13     13     

14     14     14     14    14 Orkestret øver kl. 19,15 20 

15 Mandagsdans i salen kl. 19,30 3 15     15     15     15     

16     16     16     16 Orkestret øver kl. 19,15 16 16     

17     17     17     17     17     

18     18     18     18     18     

19     19 Orkestret øver kl. 19,15 8 19 Orkestret øver kl. 19,15 12 19     19     

20    20     20  Generalforsamling  kl. 19.00   20     20     

21     21     21     21  Spillemandsfestival 17,30   21   21 

22 Orkestret øver kl. 19,15 4 22     22     22     22     

23     23     23     23   17 23     

24     24     24     24     24     

25     25     25     25     25     

26     26 Mandagsdans i salen kl. 19,30 9 26 Påskeuge Trekanten er lukket 13 26     26     

27  Nytårsbal med Maries Kiks 19,00   27     27     27     27     

28     28     28     28     28 Orkestret øver kl. 19,15 22 

29 Mandagsdans i salen kl. 19,30 5       29     29     29     

30          30     30 Orkestret øver kl. 19,15 18 30     

31           31           31     

               

Med mindre andet er angivet foregår arrangementerne på Trekanten Sebbersundvej 2A 9220 Aalborg øst 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Interview med Hanne Plaschke 

 

Hvordan opdagede du lauget? 

Jeg har længe vidst at lauget 

fandtes. Men det var først da 

Fionia Stringband med bl.a. 

Jens Kroman, som er en 

gammel klassekammerat, 

optrådte på Trekanten at jeg 

tog mig sammen til at kon-

takte spillegruppen. Jeg har 

desuden været på Rødding 

Højskole på kursus med Je-

sper Vinther både i folke-

dans og i folkemusiksam-

menspil. Jeg kendte Ole og 

Inge i forvejen, fordi vores 

sønner dyrker atletik sam-

men, og Ole var så venlig at 

han bød mig op til dans den 

aften. Det var dejligt, da jeg 

ikke har en dansepartner. 

 

Hvordan var modtagelsen i spillemandsgruppen? 

Jeg er heldigvis en god nodelæser, for at være klar med omkring 40 

nye danse hver anden uge var en stor mundfuld i starten. Men alle ta-

ger det jo stille og roligt, og uden lauget ville jeg næsten ikke få spillet 

fløjte i hverdagen. Lige nu ser jeg frem til den dag, hvor jeg kan danse-

ne udenad, så jeg kan følge med i, hvad der foregår på dansegulvet og 

måske lave lidt sjov med melodierne. 

Jeg synes Spillemandslauget er en sjov gruppe med mange interessante 

mennesker, og jeg lytter meget til hvad der bliver fortalt om musikken 

og dansene. I spillemandsmusikken tænker jeg meget på, at musikken 
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her er overleveret via øret og at noderne kun er et støtteobjekt, og at 

man ikke nødvendigvis spiller nøjagtig det, som noderne viser. Jeg lyt-

ter meget til de traditionsbærende instrumenter som violin og klarinet 

og arbejder så med hvad fløjten kan bidrage med. Ind imellem kunne 

jeg godt tænke mig at flere bød ind med deres baggrundsviden.  Det er 

især dejligt når nogen påpeger det særlige ved en dans, og hvad vi som 

musikere skal gøre for at få kombinationen mellem musik og dans til at 

fungere.  

 

Du er også musiklærer i folkeskolen. Bliver det ikke for meget musik? 

For meget musik? Nej. Det er to vidt forskellige ting. I lauget får jeg 

energi ved at spille, og det er her, jeg får spillet fløjte. Når jeg undervi-

ser, spiller jeg klaver og synger og danser med børnene. Det kan godt 

være en udfordring, og jeg tror, at man brænder ud som musikundervi-

ser, hvis man ikke får spillet, sunget eller danset for sin egen fornøjelse.  

 

Er der nogle melodier du er særlig glad for? 

Ja, melodierne fra Svenske Niels er dejlige. Dem er jeg særlig glad for 

at spille, og de ligger godt for fløjten. Og jeg kan godt lide de svenske 

folkemelodier, som f.eks. Horgalåten, fordi der er meget poesi i dem og 

en fortælling. Og så kan jeg godt lide at spille de dansemelodier, der 

har et lokalt præg og som klinger lidt sært i vores moderne ører. 

 

Hvad med dans?  

Lige nu har jeg valgt musikken, da jeg ikke har nogen dansepartner. 

(Jeg kan jo ikke låne Ole hver gang).  Som danser er jeg nemlig nybe-

gynder, mens jeg som fløjtespiller er rutineret, så det er også ”det sikre 

valg”, jeg har truffet. På længere sigt kunne jeg godt tænke mig at veks-

le mellem dans og spil. 

 

Fortalt til Jakob Frandsen 
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Året der er gået, set i billeder af Ole Larsen 
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Dansekursus! 
 

En lørdag i starten af oktober. Fire timer sat af til ele-

mentære dansetrin i polka, vals og hopsa. Går det an? 

Klavs og Mette havde tilrettelagt og foreviste hvordan 

de enkelte trin kunne blive til en dans og ikke blot en 

bevægelse hen over gulvet.  

Med stor pædagogisk tæft havde Klavs og Mette valgt 

at gå så grundigt til værks at selv nybegyndere kunne 

lære og øve de grundlæggende trin. Samtidig kunne de 

øvede blive bedre og mere bevidste om, hvor de sætter 

fødderne og dermed få dansen til at glide lettere.  

 

Deltagerne nåede langt på de fire timer. Det var en stejl læringskurve, hvor 

nye lag og detaljer blev lagt på i et rask tempo. Det var udfordrende men hele 

tiden sjovt og med en fri og gemytlig tone med plads til at lave alle de fejl der 

nu viser sig, når man skal lære noget helt nyt eller få justeret på indlærte 

mønstre. Så tiden føltes kort både for dansere og musikere. 

 

Som musiker slog det mig hvor afhængig to dansepartnere er af hinanden. 

Det er kun få centimeter der afgør om foden sættes i gulvet det rigtige sted så 

det bliver muligt at svinge rundt om partneren. Her bliver både herren og da-

mens trin afgørende for om dansen forløber let og harmonisk. Klavs og Mette 

var gode til at vise det og til at iagttage danserne og give dem små fif til hvor 

lidt der skal til for at give en stor forbedring.  

 

Gik det så an med kursus for både nybegyndere og garvede dansere? I Aal-

borg Danse- og Spillemandslaug var vi glade for at hele 16 deltagere havde 

meldt sig. Og vi er imponeret over det høje faglige niveau og den store entu-

siasme som dansere, instruktører og musikere lagde for dagen så det kalder 

på en gentagelse. Bestyrelsen har da også lige besluttet at et lignende arran-

gement afholdes i oktober 2018 med fokus på nogle andre trin og danse. 

 

Jakob Frandsen  
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”Danse-vise Træf”  
fredag d. 26. oktober 2018 

 

I 1963 vandt Grethe og Jørgen Ingmann både det danske og det europæiske 

melodi grand prix med ”Dansevise”. mange af os husker den gode melodi, 

det fine guitarspil og linjer som ”et solstrejf i en vandpyt” og ”Hvad med os 

to, ja hvad med os to? Enkel og ligefrem poppoesi når det rækker ud over de 

mest fladtrådte klicheer. 
 

Den titel faldt os ind den dag vi sammen med Visens Venner Aalborg plan-

lagde en gentagelse af vores succes med en fælles aften for begge foreninger, 

hvor både dans og visesang skulle vægtes ligeligt. Der havde været et godt 

fremmøde, en glimrende stemning og stor tilfredshed med aftenens flow med 

vekslen mellem solo optræden, fællessang og så dans. 
 

Vi blev hurtige enige om at en gentagelse var på sin plads, men hvad skulle 

”barnet hedde”? Det måtte gerne i titlen på aftenen fremgå, at både dans og 

visesang var ligestillet. Hvis det bliver mellem mig og læserne vil jeg i en 

sluttet kreds gerne røbe, at det var Klavs der kom med ideen. Og nu hedder 

barnet = fællesarrangementet mellem Aalborg Danse- og Spillemandslaug og 

Visens Venner Aalborg altså: ”Danse-vise Træf”. 
 

Vi glæder os til at se og gense mange deltagere igen fredag d. 26. oktober 

2018 på Trekanten. 

 

Jakob Frandsen  
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Danseoplevelser 2010 i Røros i Norge. 
 

  Vi er nogle dansere fra Jylland og Fyn , som dyrker den fælles inte-

resse for norske og svenske pardanse. 
 

  På et kursus i Rørospols var vi så heldige at få mulighed for at leje et 

hus i Røros og dermed opleve Rørosmarked, som har været afholdt 

hvert år i februar måned siden 1854. Når man har valgt vinteren er det 

fordi det var den bedste tid at transportere varer på. Transporten fore-

gik nemlig på de tilfrosne floder og søer med hestetrukket lastslæde. 

Markedet bliver besøgt af op mod 100 tusinde de fem dage det varer. 

Lastkørerne kommer langvejs fra, nogle er på farten i op til 10 dage. 
 

  Vi var 2 par, som tyvstartede, og derved fik mulighed for at møde de 

hestetrukne lastslæder ude på landevejen om søndagen, 2 dage før mar-

kedet skulle begynde. Kortegen vi mødte var på 14 ekvipager og havde 

været på farten i 6 dage. 

  De skulle indlogeres på Vauldalens hotel, og om aftenen var vi til bal 

med "forbønderne", som de kaldes. Mange lugtede mere af hest end af 

rexona. En hyggelig aften hvor vi fik danset en masse pols. Mandag 

fulgte vi lastkørerne det sidste stykke vej før Røros. Her var der kran-

senedlæggelse, musik, sang, kaffe og vafler på den lokale skole. Man-

dag aften afholdte den lokale forening et lille bal for de mange ankom-

ne turister. Ganske gratis. 
 

  Tirsdag begyndte det store marked med ankomst af ca. 50 lastslæder, 
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med deres varer. Velkomsttale, sang, musik og dans. Alt sammen på 

den store plads foran museet. Alt foregik udendørs i 20 g. kulde. Om 

der er koldt? Nej egentlig ikke, man glemmer helt at tænke derpå! 
 

   Onsdag første dansedag i Sangerhuset. Vi foretrak at danse om da-

gen fra 12 til 16 , og hygge os sammen i huset om aftenen, hvor der 

ellers også var dans fra kl. 20 til 24. 
 

   Torsdag og fredag dans til grupperne Småviltlaget og Dalakopa om 

eftermiddagen. Hver formiddag drev vi rundt mellem boderne -så og 

smagte de lokale produkter - kogekaffe, sild , knækbrød, snaps, sveler, 

kolbuller, m.m. Det var en oplevelse. 
 

   Så til det helt vilde! Efter at have siddet foran brændeovnen hele af-

tenen, kørte vi til natdans fra kl.01,00 til 04,00 med Dalakopa. En stor 

oplevelse. 
 

   Lørdag slutter markedet med et stort bal fra kl. 19.00 til 01,00 

med skiftende grupper. 
 

   Søndag blev brugt til at pakke sammen og gøre huset rent så vi med 

god samvittighed kan sige på gensyn. 
 

   En oplevelse alle bør unde sig selv mindst een gang i livet.  

Eller helst - een gang om året. 
 

Bodil og Per. 
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 Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:00 
 

Trekanten Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Øst 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer mm.* 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag** 

7. Ideer til næste års arbejde 

8. Eventuelt 
 

* Bestyrelsesmedlemmer på valg 

 Henning Christensen,  Freddy Wagner & Betty Bøttger 
 

 Suppleanter på valg: 

 Hanne Færch & Palle Bidstrup  
 

 Revisorer på valg: 

 Ulrich Clausen og Birgit Davids 
 

** Forslag til behandling på Generalforsamlingen, 

 herunder forslag til vedtægtsændringer, skal  

 være formanden (Jakob Frandsen) i hænde senest          

tirsdag den 13. marts 2018 

 

Deltagelse kræver ingen tilmelding. 

 

Der serveres kaffe og kage!  


