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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

”Trekanten” Kultur & Foreningshus 
Sebbersundvej 2A, 9220 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:  
Palle Bidstrup 

Tlf.: 28 68 61 41 
E-mail: kasserer.adsl@gmail.com 

Næstformand, 
Magda Arendrup:  

Tlf.: 51 60 01 14,  
E-mail: arendrup.m@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem:  
Hanne Lyng 

Tlf.: 25 48 17 78 
E-mail: hanneskagen@hotmail.dk 

Sekretær:  
Asmus Muurmann  

93 92 20 45 
asmusmuurmann@yahoo.com 

Suppleant:  

Helle Bille 
25 82 88 18 

hellebille54@gmail.com 

Suppleant: 
Ole Ugilt Larsen 

Tlf.: 22 46 80 41 
E-mail: oleugiltlarsen@outlook.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. 

oleugiltlarsen@outlook.dk 

"Find os også på Facebook"  

mailto:arendrup.m@gmail.com
http://www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

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 

Kontingentindbetaling! 
Som det blev besluttet på generalforsamlingen vil kontingent for en hel sæson   
(1. august 2020 - 1. august 2021) koste 150 kr. 
Beløbet bedes indbetalt senest 15. september på laugets konto i Spar Nord: 
Reg. nr.: 9236 Konto nr.: 2365 818 951  
(Langt den nemmeste måde at administrerer for kasseren) 
Hvis du indbetaler for flere personer i samme betaling, så skriv i tekstfeltet, hvem 
indbetalingen gælder for.  
Alternativt kan du betale kontant på Trekanten til kassereren (Palle). 

                         "Dans efter Coronaen" 

Dansesæsonen starter "så normalt som det er muligt". 
Hvad det præcis betyder, ved vi i skrivende stund ikke. 
Følg derfor med på laugets facebook- og hjemmeside, hvor vi vil informere, når 
det er relevant. 
Vi følger de anbefalinger der gives om afstande, sprit mv, men tænker også i 
håndfri kæder, sæt med udelukkende pardanse, annoncering forud for hvert sæt, 
så man har mulighed for at springe over og "familiegrupper", hvorved man danser 
med så få som muligt i løbet af en aften.   

                              Øvrige særlige arrangementer  
- 5/10:   Markering af laugets jubilæum med spisning kl. 18 og lagkage til kaffen. 
- 14/11: Dansekursus kl. 13-17  
- 16/11: Vi spiser sammen fra kl. 18 inden mandagsdansen 
- 25/11: Orkestret gæster Hjørring på KulturCafeen Trollhættanvej 18,  
              kl. 19.30 - 22.00 Dansere er meget velkommen   

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

Hvor kom interessen for folkemusik og –dans fra? 
Det er fra familien. Mine forældre mødte hinanden 
til folkedans så en aften lokkede min far mig med 
til den lokale forening. Da havde jeg spillet violin 
i 7 år, klassisk, og havde det basale, inklusiv node-
læsning, på plads. Jeg havde på det tidspunkt kun 
danset lidt børnedans mange år forinden, og jeg 
havde ikke min violin med, så det blev nok lidt 
kikset. Men ugen efter gentog det sig, og tredje 
gang havde jeg så violinen med efter opfordring 
fra forspilleren. Det var lige på og hårdt, for man 
spiller jo i dansetempo så der er ikke noget med at 
øve det i langsom tempo indtil man kan melodien.  
Så lige pludselig er der gået en hel sæson, og næsten lige så pludselig er der 
gået syv sæsoner og så er jeg jo blevet en del af miljøet. Min far danser stadig 
og instruerer desuden, og min ene bror spiller nu også og den sidste danser. Så 
det ligger til familien. 
 

Hvad er du mest til: at spille eller at danse? 
Uh, den er svær, for det er sjovt begge dele. Jeg havde spillet i 5 år før jeg  
begyndte at danse, og lige nu under corona nedlukningen er det jo ikke muligt 
at danse, så lige for tiden er det kun spil.  
 

Jeg har lagt mærke til at du nærmest danser når du spiller! Du markerer    
tydeligt takten og betoningen og står ikke stille. Hvorfor? 
Det er både for at holde takten og for at få fornemmelsen for netop den dans vi 
spiller. Folkemusik er jo ikke metronomisk, dvs. at underdelingerne ikke er 
matematisk korrekte men med små forskydninger og punkteringer får man det 
helt særlige frem i dansen. Det er noget med at fremhæve nogle betoninger for 
at få den rigtige lyd. Noget som de gamle spillemænd var rigtig gode til. 
 

Hvor kan du lære at spille med de små forskydninger og vigtige betoninger?  
Det er især på Spillemandskredsens årlige kurser på Bjerringbro højskole. Der 
har jeg lært meget af det på ungeholdet. Man kan fx spille en polka på mange 
måder og i forskellige tempi, og alt efter hvad spillemanden vælger bliver det 
så en noget anderledes dans selvom det stadig er en polka. Det kan jeg godt 
lide at nørde med. Som Gunnar Friis fra Rebild Spillemændene siger det:    
”Vi skal ikke spille noden men dansen”.  
 

Hvor spiller du nu, altså når der ikke er coronalukket? 
Jeg spiller i lauget og med onsdagsspillemændene i Rebild. Desuden med 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
gruppen Optrin i Viborg og når der er noget med Nordisk Dans plus alt det løse 
med stævner, workshops og FOD og ROD. 
 

Hvad er det særlige ved ROD? 
Det er en løs sammenslutning af unge der spiller musik, både rytmisk, klassisk 
og folkemusik. Vi mødes til en uges stævne og til baller, koncerter og work-
shops. Det er åbent for alle genre, så det er en stor musikalsk legeplads med en 
helt særlig stemning. Det kan vel kaldes en blanding af et musikstævne og en 
ungdomsfest, for der er gang i den. Det er arrangeret af og for unge (under 25 
år) og er en meget intens oplevelse og en stemning som man bliver afhængig 
af. Der er masser af musik, mange øller (for nogen) og alt for lidt søvn. Det 
giver et fantastisk netværk for uanset hvor du dukker op til et stævne, bal eller 
koncert så er der altid nogen fra ROD som du kender, og det er jo skønt. 
 

Det lyder jo forrygende! Tror du folkemusikken og folkedansen lever videre? 
Det er jeg ikke i tvivl om at den vil. Og jeg vil håbe at de gamle spillemænd 
når at få formidlet deres store viden og færdigheder videre, så det særligt ka-
rakteristiske for folkemusikken med dens betoninger og underdelinger bevares 
og indgår i formidlingen af traditionen. 
 

Er det OK at blande den danske folkemusik med tilsvarende fra andre lande 
samt at lade sig påvirke af andre genrer? 
Ja, det er OK selvom jeg er mest til det traditionelle. Andre vil gerne blande 
traditionerne og inddrage impulser fra andre musikgenrer. Her skal man nok 
skelne mellem to udviklingsforløb: Det ene er koncertmusikken. Den udvikler 
sig hurtigt og blander tit andre traditioner ind i den danske. Det er fint som  
lyttemusik. Det andet forløb er balmusikken. Den udvikler sig noget langsom-
mere og er mere optaget af traditionen og dermed ikke så påvirkelig fra nye 
strømninger som tilfældet er med koncertmusikken. Jeg synes begge dele har 
sin berettigelse. 
 

Er Nordisk Dans så afløseren for de traditionelle folkedanseforeninger? 
Det med folkedans har altid bevæget sig i bølgegang med op- og nedture. I 70’-
erne kom der en voldsom interesse for folkedansen og musikken, ofte i opposi-
tion til de steder hvor korrektheden blev det vigtigste. Nu til dags har Nordisk 
Dansk fået langt større tilslutning end forventet, bl.a. fordi der blandt unge er 
stor interesse for alle slags dans, men der er jo så omvendt osse mange forskel-
lige muligheder og retninger af dans man kan deltage i. De unge er ikke så  
interesseret i at danse på den perfekte eller korrekte måde. Det skal hellere  
være uhøjtideligt og sjovt og det er der faktisk nogle instruktører der kan for-
midle, og så kommer de unge. Men de er ikke så meget for en forening med en 
fast ugedag til folkedans. 
Et andet aspekt i vurderingen af folkedansens fremtid er balancen mellem   
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
individualitet og fællesskab. Der er en tydelig tendens for tiden i retning af det  
individuelle. Men når det skifter til mere fokus på fællesskabet så vil det socia-
le fællesskab om dansen og musikken helt sikkert stå som noget tiltrækkende 
og dermed igen kunne samle folk. 
 

Du læser bioteknologi på Universitetet. Hvad skal du så lave når du bliver  
færdig med uddannelsen? 
Det bliver nok noget inden for fødevare- eller medicinalindustrien. Egentlig vil 
jeg gerne tilbage til Sønderjylland, men stillingerne er mest i København,   
Aarhus og så Vestsjælland (Kalundborg). 
 
Hvorfor vil du gerne tilbage til Sønderjylland? 
Der har jeg min familie og mange kammerater. Og der vil jeg kunne tale dia-
lekt og blive forstået. Jeg begyndte først at tale rigsdansk da jeg startede i 1. 
klasse. Det var ikke svært, men det er nu alligevel hjemligt og hyggeligt at 
snakke sin oprindelige dialekt, men det gør jeg kun med familie og gamle  
kammerater. Nu har jeg vænnet mig til at bo i en storby. 
 

Og så et personligt spørgsmål: Du kan godt opfattes som tilbageholdende, ja 
nærmest genert? 
Ja, det kan jeg godt genkende. Jeg er blevet bedre til at overvinde det, og som-
me tider skal jeg give mig selv et spark bagi for ikke at blive for stille. Det har 
hjulpet mig med de mange spillekurser og stævner til at blive mere udad     
farende, men jeg søger ikke naturligt førerrollen eller initiativet. 
 

Du er aktiv som danser og spillemand i mange sammenhænge. Hvad er       
karakteristisk for netop Aalborg Danse- og Spillemandslaug? 
Jeg var vant til folkedanseforeningerne hvor det er instruktøren der styrer det 
hele. Så er det mere frit i lauget og det er dejligt. Vi har også et stort repertoire 
og det er skønt. Der er typer af danse som sjældent spilles andre steder men 
som vi tit har på repertoiret, fx mazurka og svejtrit. Vores dansere kan jo det 
hele, så det er osse fint. Dog kunne jeg godt savne noget mere backing, noget 
mere rytme, altså at flere violiner spillede sekund eller at andre instrumenter 
havde den funktion. 
Men samlet er jeg meget glad for at spille 
(og danse) i lauget: det er ”fri leg under 
ansvar” med plads til at improvisere og til 
at udforske spillemåder. Det var den mu-
lighed der gjorde at jeg flyttede mig fra 
det klassiske til folkemusikken og det har 
jeg ikke fortrudt. 
 

Fortalt til Jakob Frandsen 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Besøg løbende laugets hjemmeside, hvor vi op til 
de enkelte arrangementer / danseaftener vil         

informere om evt. særlige forhold / ændringer i 
programmet.  

Danselederens tanker om sæsonstart: 
 
Sæsonstart i folkedans og Covid-19 virker for mig som to fuldstændige   
uforenelige størrelser. For mig er folkedans, fællesdans og fællesrytme hvor 
vi danser med hinanden, rører ved hinanden og derved mærker hinandens 
rytme. Dette er jo den direkte og store smittekæde.  
 

Kan vi så alligevel nærme os den fællesskabsfølelse, men uden den helt store 
risiko? Ja det mener jeg godt vi kan, hvis vi alle sammen hjælper hinanden og 
hele tiden forholder os til tingenes tilstand. 
 

Jeg forestiller mig at vi primært bygger en danseaften op omkring pardanse. 
Jeg ved godt at der kommer en del enlige, men hvis de holder sig til at danse 
med den samme hele aftenen er der en minimal risiko.  
Så tænker jeg at vi vil danse en del 2 pars danse, helt som vi kender dem. Her 
er der selvfølgelig en potentiel smittekæde, men hvis de to par holder sam-
men hele aftenen er det en meget lille smittekæde. Jeg har også udvalgt nogle 
få kvadrilledanse, hvor de samme to par så skal stå over for hinanden, og tur-
delen så danses på skift af 1-2 eller 3-4 par. Igen den samme meget lille smit-
tekæde. Jeg har også udvalgt nogle få kredsdanse som vi vil danse i mindre 
kredse, så vi altid når hjem til egen dansen.  
Alle kæder i såvel kvadriller som i kredse vil være uden håndfatning, og med 
maksimal afstand.  
 
Dette er som jeg i skrivende stund ser forholdene, men vi kan jo håbe på at 
tingene til september er meget mere normaliseret.  
 

Jeg håber I vil være med til at give det en chance. Det er selvfølgelig også 
tilladt kun at danse pardansene, hvis man ikke er helt tryk ved at røre ved et 
andet par.  
 

Vel mødt til en anderledes folkedansersæson. 
Klavs Munklinde Hansen 
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Arrangementskalender for efteråret 2020 
 
Mandag d. 17. august. Orkester øver kl. 19.15 
 
Mandag d.31. august. Orkester øver kl. 19.15 
 
Mandag d. 7. september. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 
Lørdag d. 12. september. Bal i salen kl 19-23. 
 
Mandag d. 14. september. Orkester øver kl. 19.15 
 
Mandag d. 21. september. Mandagsdans i lokale 4 + 5 kl. 19.30 
 
Mandag d. 28. september. Orkester øver kl. 19.15 
 
Mandag d. 5. oktober. Mandagsdans i salen kl. 19.30.  
Fejring af det udskudte 30 års jubilæum og spisning kl 18 ”Tilmelding” 
 
Mandag d. 12. oktober. Orkester øver kl. 19.15 
 
Mandag d. 19. oktober. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 
Mandag d. 26. oktober. Orkester øver kl. 19.15 
 
Mandag d. 2. november. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 
Fredag d. 6. november. Dobbeltbal med lauget og gæsteorkester. 19-23. 
 
Mandag d. 9. november. Orkester øver kl. 19.15 
 
Lørdag d. 14. november. Dansekursus i nr. 4 + 5. Kl 13-17 ”Tilmelding” 
 
Mandag d. 16. november. Mandagsdans i nr. 4 + 5, kl. 19.30 
 
Mandag d. 23. november. Orkester øver kl. 19.15 
 
Mandag d. 30. november. Mandagsdans i salen kl. 19.30  
Mulighed for fælles spisning kl 18-19 ”Tilmelding” 
 
Mandag d. 7. december. Orkester øver kl. 19.15 
 
Juleferie. 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 



 

9 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Traditionel og nykomponeret musik fra Danmark med trioen, Jensen, Bugge & 
Høirup! (www.dktrio.dk) 
 

Harmonikaspiller Mette Kathrine Jensen, violinist Kristian Bugge og guitarist 
og sanger Morten Alfred Høirup, dyrker den traditionelle danske folkemusik, 
og de historier den fortæller, om samvær, nærhed, og livets gang i øvrigt. 
 

Repertoiret består af instrumentalmusik og sange fra bl.a. Falster, Thy, Fanø, 
Læsø og Tiufkær Mark, og krydres desuden med melodier som trioen selv 
komponerer, ganske i de gamle traditionsbæreres ånd. 
 

Få har som dem besøgt så mange af de små øer og andre egne af Danmark, 
hvor folkemusikken og viserne stadig overleveres fra generation til generation. 
 

Det har gjort dem til såvel historiefortællere, som specialister i de mange for-
skellige musikalske dialekter indenfor den danske folkemusik, en viden og 
forståelse de udnytter når de spiller såvel koncerter som til dans. 

Septemberbal med trioen: 
Jensen, Bugge & Høirup 

Lørdag den 12. september 2020  
Kl. 19,00 - 23,00 

Entre inkl. kaffe og kage 120,- (for medlemmer af lauget 100,-) 

http://www.dktrio.dk
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1990 

2015 

Lidt nostalgi i anledning af laugets 30 års jubilæum 

2009 

2000 

2010 2009 

2005 

Bestyrelsen 



 

11 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

2019 

2007 1997 

10 års jubilæum 2000 

25 års jubolæum 2015 

2010 

2015 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Formandens beretning 19-20 
 

Så er der igen gået et år og det er tid til at se tilbage og vurdere de enkelte 
begivenheder i et lidt større perspektiv.  
 

Årets Spillemandsfestival var med Michael Graubæk som instruktør. Han 
har spillet for os som balmusiker sammen med Fionia Stringband.  Michael 
er kommet mere end veluddannet ud fra Det fynske Musikkonservatorium, 
hvor han har brugt sin studietid dybt tjekket og professionelt. Han er simpelt-
hen en af vore allerstørste spillemænd. Så andre har, med rette, sagt om ham 
at hans spil er poetisk, forfinet, groft, uforudsigeligt, sammenhængende, un-
derholdende og så har det den rette balance mellem respekt for traditionen og 
udfordring af traditionen.  
 

Michaels største inspirationskilde er 
uden tvivl Klaus Pindstrup. Måden som 
Klaus spiller Himmerlands-traditionen 
på, er noget som han har taget fra de 
gamle mestre (Otto Trads og andre) og 
udviklet videre til sin egen ekvi-
libristiske stil. Han er jo næsten et    
”one mand band” og han udvikler sig konstant. Det er hele violinen, som er i 
centrum og sjældent med kun én streng ad gangen. Kilden til inspiration er 
stor, og det handler meget om at lege med melodierne og konstant forsøge at 
akkompagnere sig selv med akkordspil samtidig med melodispil. Denne ka-
rakteristik af Michael og hans læremester fik vi til fulde udfoldet i hans in-
struktion af det meget store antal folkemusikere der var mødt frem. 
 

Som et særligt indslag havde Øster Hjermitslev Børn & Unge dansere tilbudt 
at optræde. De er i dag 12 børn og unge dansere i alderen fra 5 til 16 år og de 
danser på samme hold. Alle opvisninger bliver danset i dragter, hvilket er et 
stort ønske fra de unge mennesker. Dragterne de bærer er doneret fra flere 
forskellige foreninger, der tidligere har haft børnehold. På den måde kan de 
altid finde en dragt der passer, selv om danserne gror i vejret. Det var skønt 
at se børn og unge have sådan glæde af folkedansen og dragterne. Og så må 
vi nok konstatere, at fødekæden er brudt for det er kun ganske få steder det er 
muligt at holde traditionen aktiv og levende blandt børn og unge. Tak til 
Øster Hjermitslev Børn & Unge dansere for at levendegøre traditionen. 
 

En væsentlig fornyelse af Spillemandsfestivalen var invitationen af Spille-
mandslauget Østjyderne fra Aarhus. De møder talstærkt op, spiller entusia-
stisk og danser desuden med til det meste. Det gav aftenen en hel særlig 
energi og kan kun kalde på en ny invitation til dem næste år. 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Ballerne i år har musikalsk og dansemæssigt været vellykkede. September 
ballet var med Tove de Fries & Malene Beck på henholdsvis violin og klaver. 

De er begge garvede balmusikere og desu-
den store pædagoger som i deres daglige 
virke får formidlet spilleglæde og fordy-
belse i traditionen. Vi kan desuden se frem 
til at Tove bliver instruktøren til Spille-
mandsfestivalen i april 2020. På denne må-
de får vi glæde og gavn af hendes alsidige 
talenter. 
 

Som et helt nyt format har vi introduceret et dobbeltbal forstået på den måde 
at to orkestre deles om at fylde et helt bal. Tanken er at laugets eget orkester 
og et skiftende gæsteband deles om ballet. Vi lagde ud med Furistfarten som 
med ihærdighed og passion har dyrket musikken fra netop Fur. De har deres 
helt egen lyd med to harmonikaer, violin, guitar og penny whistle, og de for-
står at få et bal til at glide i et godt tempo med sans for variation. 
 

Den anden halvdel af dobbeltballet var med lauget selv. Vi synes i al beske-
denhed at vi er blevet bedre med årene og at repertoiret er så alsidigt og stort 
at vi godt vil stille op til et rigtigt bal. En mandagsdans er trods alt et mere 
hjemligt arrangement i egen hule, så skulle der være en smutter eller to bliver 
det i ”familien”. Det er straks mere udfordrende og krævende, når der er man-
ge gæster udefra. Vi havde også valgt at afprøve om en fredag som balaften 
kunne lade sig gøre. Ud fra fremmødet og forløbet er vi overbevist om at det 
nye koncept med dobbeltbal er kommet for at blive. 
 

Januar ballet blev med ”Gangspil”, duoen 
med Kristian Bugge på violin og Sonnich 
Lydom på harmonika og mundharmonika. 
Ja, og så synger de en gang imellem, fx un-
der koncerten midtvejs i ballet. Ikke så rin-
ge endda at høre dem synge. Bare fordi man 
kan spille ”røven ud af bukserne” behøver 
man jo ikke at kunne synge, men det kan de 
faktisk. En sjov og afvekslende lyd. 
Nu er jeg ikke den store danser, så til bal-
lerne sidder jeg gerne tæt på musikken og 
lytter intenst. Det der imponerede mig mest ved Kristian og Sonnich var de-
res evne til at holde intensiteten og tempoet hele vejen igennem nogle af de 
lange Thy numre. Når alle variationer danses, kan det enkelte dansenummer 
godt blive en anelse langt, men det svækker ikke den mindste smule på 
Gangspils koncentration og nerve. Flot gået. 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
En lille detalje skal her frem i lyset. Vi får lov at låne Trekanten selvom det 
er uden for deres normale åbningstid. Det er ballerne jo som regel. Det bety-
der omvendt, at der ikke er betjening på, med mindre vi betaler direkte til 
arbejdslønnen. Vi har valgt at sige ja til Trekantens tilbud om at vi kan bestil-
le boller og kage på forhånd og så selv stå for brygningen af kaffen samt sal-
get af øl og vand, alt sammen til en rimelig pris. Første gang vi prøvede det 
var til januar ballet. Tekniske og praktiske vanskeligheder samt den meget 
glædelige store tilstrømning gav en del udfordringer. Vi har siden hen evalue-
ret og fundet løsninger på de fleste tænkelige situationer. Og vi er klar til at 
blive glædeligt overrasket over stor tilstrømning til et af vores arrangementer 
i fremtiden. 
 
Vi tager os godt af de tilrejsende musikere til ballerne. Således var Palle og 
Hanne værter for Kristian og Sonnich, både maden inden ballet og overnat-
ningen efter. Det giver rigtig god kontakt til musikerne og førte blandt andet 
til at Palle fik informationer om en kommende tur for Kristian, Mette Kathri-
ne og Dwight Lamb. Vi slog til med det samme og har sikret os de tre til vo-
res bal i september 2020. Vi har så rykket ballet en uge frem i forhold til 
hvad vi plejer, men hvad gør man ikke for at få denne unikke trio til byen. Så 
sæt kryds i kalenderen ved lørdag d. 12. september kl 19-23 på Trekanten. 
 
Samarbejdet med Trekanten har ændret sig noget det sidste års tid. Vi er 
stadig meget glade for samarbejdet, men vilkårene er ændret. Priserne er lø-
bende justeret opad, og den gratis service vi tidligere har fået er nu begrænset 
til Trekantens normale åbningstider. Hvis vi laver arrangementer ud over de 
normale åbningstider må vi enten selv stå for mad og drikke, kaffe mm. eller 
betale timeløn for det. Det er sådan set fair nok at Trekanten bruger sine res-
sourcer til de målgrupper som er politisk udpeget, og lader andre grupper be-
tale for det de modtager. Efter lidt begyndervanskeligheder forventer vi at det 
får vi styr på og at vores dansende gæster næppe registrerer den store forskel. 
 
I årets løb har der været en lang række aktiviteter, hvor vi har deltaget for at 
dele vores begejstring for folkedans og –musik, og for om muligt at gøre an-
dre opmærksomme på og interesseret i vores mandagsdans og baller. Det har 
været: 
Vodskov Mølle, Foreningen Norden d. 6. maj 
Halkær Kro som optakt til festivalen d. 6. juni  
Halkær Kro, Økomarked d. 1. september 
Dansekursus lørdag d. 26. oktober, Fanødanse 
Spil og dans i Hjørring på Trollhættanvej d. 27. 
november 
Trekanten 5. marts, indvielsen af den førerløse bus 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Vi har fravalgt Aalborg Øst dagen og Kreativitetsmesse på Trekanten fordi vi 
kun blev brugt som baggrundsmusik uden at nogle deltagere synes interesse-
ret i det vi laver. Stor tak til de dansere, musikere og instruktører der slutter 
op om sådanne arrangementer. Uden jeres beredvillighed til at stille op kunne 
vi ikke sige ja til at deltage.   
 

Økonomien har det nogenlunde men ikke tilstrækkelig godt. Trekanten har 
justeret sine priser og vi må følge med op, så de arrangementer vi kan styre 
økonomisk (læs mandagsdans) som minimum hviler i sig selv. Større usikker-
hed er der for ballernes vedkommende. Prisen for de optrædende er kendt, 
men antallet af deltagere er meget svært at gætte rigtigt. Vi har således gættet 
både alt for lavt (Kristian Bygge og Sonnich Lydom) og alt for højt (Tove de 
Fries og Malene Beck). Vi er derfor nødt til at have en buffer så vi som for-
ening kan klare et bal eller to med underskud. Derfor stiller vi også forslag på 
generalforsamlingen om at hæve kontingentet til 150 kr. for en hel sæson. Det 
er ikke så meget i forhold til mange andre foreninger, men dog en stigning to 
år i træk. Men altså nødvendigt. 
 

Ellers har vi lagt en meget sparsommelig linje i bestyrelsen. Ved møder beta-
ler vi selv for mad og drikke, og når et møde holdes privat betaler værten selv 
for serveringen. Tidligere gav foreningen et mindre tilskud til udgifterne, men 
det har vi altså sløjfet. Spillemændene stiller også gerne op til betalte arrange-
menter og lader pengene gå til lauget. Senest gav indvielsen af den førerløse 
bus i Aalborg Øst således et tilskud til kassen, men ellers er det småt med be-
taling for optræden. Vi spiller jo mest for andre foreninger som er lige så små/
fattige som os.  
 
Den sparsommelige linje ses også i måden vi hyrer orkestre på. Vi tænker i et 
dyrt bal om året (fortrinsvis i september) og et billigere i januar, samt et dob-
beltbal i november, hvor lauget selv spiller gratis og gæsteorkestret får lidt til 
transporten. På denne måde er vi overbevist om at lauget kan overleve økono-
misk så længe vi har lyst og energi til at dyrke vores interesse for folkedans 
og –musik i fællesskab. 
 

Et enkelt uheld har dog ramt økonomien. Vores kasserer Palle har en penge-
kasse med kontanter. Han afregner med Trekanten efter hvert arrangement, 
men skal jo have byttepenge klar. Uheldigvis havde Palle indbrud og tyven 
tog ud over smykker og sølvskeer også kontanterne fra kassen. Ærgerligt, 
men hændeligt uheld. Desværre er der ingen forsikringer der dækker den 
slags, hverken Palles private forsikring eller den som lauget har gennem DGI. 
Sidstnævnte dækker kun hvis en instruktør eller musiker kommer til skade 
under et af vores arrangementer. 
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Posten som kasserer har Palle nu bestridt i et helt år. Det er et både ansvars-
fuldt og krævende arbejde og Palle har med iver og interesse udfyldt posten 
til fulde. Vi har forenklet den administrative del og bl.a. afskaffet medlems-
kort da vi meget sjældent brugte det til noget. Betaling ved mandagsdans fo-
regik som et forsøg i pausen, men vi er vendt tilbage til den gamle model 
med betaling ved indgangen. 
 

Funktionen som danseleder er ikke på valg, men skal dog alligevel udfyl-
des. Den har Klavs varetaget i mange, mange år, ja så længe at vi måtte spør-
ge ham selv for at få klarhed over hvor længe han har været den der instrue-
rer dansen. Han startede i forrige årtusinde, altså 1998, og har således være 
danseleder i omkring 22 år. Ingen var opmærksomme på det da Klavs havde 
virket i 20 år, og der er et par år endnu til det bliver det runde 25 års jubilæ-
um. Vi fejrer ham alligevel i forbindelse med laugets eget 30 års jubilæum, 
mandag d. 23. marts. Der bliver mulighed for spisning kl 18-19 i salen inden 
mandagsdansen kl 19.30.  
 

Orkestret er fortsat med de tre forspillere, Ulrich, Søren og Jakob, der på 
skift tilrettelægger, øver og spiller til dans. Vi har stadig megen fornøjelse af 
både at øve og at spille til dans. Med tre forskellige programlæggere får vi 
samlet en stor variation og bredde i repertoire og danse, forhåbentlig til glæde 
for både dansere og spillemænd.  
 

I bestyrelsen har vi en udstrakt arbejdsdeling. Nogle opgaver ligger fast: kas-
sereren passer økonomi og regnskab, formanden samler trådene og indkalder 
og leder bestyrelsesmøderne, vores web ansvarlige sørger for at give relevan-
te informationer og billeder samt foromtaler af arrangementer på både hjem-
meside og på Facebook. Derudover er der mindre grupper der på skift har 
praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer. Det hele foregår i en for-
dragelig og hyggelig tone, hvor man åbent diskuterer, løfter i flok og griner i 
fællesskab. Det er aldrig kedeligt eller ligegyldigt at deltage i bestyrelsens 
arbejde. Derfor sender jeg til slut en stor tak til bestyrelsen, danseinstruktø-
rerne og alle som på hver deres måde yder et bidrag til foreningens trivsel.  
Vi glædes ved at den fælles interesse for folkedans og folkemusik har gode 
rammer for at udfolde sig. 
 
Tak for ordet. 
Jakob Frandsen formand  
9. marts 2020. 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 


