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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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Formanden har ordet. 
 
Dansen med corona har stået som overskrift i avisen en dag. Jeg synes nu det 
er omvendt. Her i lauget betyder corona at vi ikke kan danse. ØV.  
De mange og skiftende restriktioner tjener det gode formål at begrænse smit-
ten og beskytte de svageste grupper. De fleste af os synes det er rimeligt at 
døje med de mange begrænsninger, men derfor er det nu træls alligevel. Såle-
des har der kun være ganske få gange, hvor vi har kunnet danse. ØV igen. 
 
Midt i bedrøveligheden har orkestret dog spillet hver eneste mandag. Vi øver i 
lokale 3 og når det er mandagsdans, så øver vi i salen, men altså uden jer gla-
de dansere til at give musikken sin egentlige berettigelse. Vi har i orkestret 
arbejdet med ganske mange nye melodier. Især pardanse som nok er den dan-
seform der først kommer i spil når restriktionerne letter. Så glæd jer til at høre 
og danse til mange nye valse, polkaer, schotticher, hopsaer og mazurkaer. 

Det udskudte jubilæum, Lauget fyldte 30 år i nærheden af d. 23. marts 2020, 
er gemt til bedre tider. For selvfølgelig skal vi festligholde Laugets runde fød-
selsdag, men hvornår det bliver tør vi ikke spå om. Til den lejlighed er der 
skrevet en ny jubilæumssang som sammen med sangen fra 25 års jubilæet 
skal synges. Vi venter dog lige på udrulning af vaccinen før vi tør sætte en 
dato. Så jubilæet er gemt men ikke glemt. 
 
Her i bladet er trykt arrangementskalenderen for foråret 2021. Det hele er 
planlagt i den faste rytme, hvor der er dans i ulige uger og orkestret øver i lige 
uger. Lokaler er reserveret og de tre forspillere har deres faste rytme. MEN 
MEN MEN. Hvornår det bliver med dans er umuligt at sige. Følg med på  
laugets hjemmeside: www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk eller på vores 
gruppe på Facebook (søg på hele navnet så kommer du til siden).  

http://www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk
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Her vil vi give besked så snart dansen bliver mulig igen. Om Spillemandsfe-
stivalen 8. maj kan gennemføres må vi se når den tid nærmer sig. Instruktør 
og lokaler er på plads, men om vi må mødes så mange - og så tæt - næres 
især af håbet. 

Min værste forestilling om virkningen af pandemien på lang sigt er at den 
slider og fortynder de fællesskaber i familier, vennekreds og fritid som er så 
vigtige for   vores trivsel som sociale individer. Derfor har bestyrelsen også 
drøftet hvorledes vi kan sikre rammer og skabe og vedligeholde det fælles-
skab vi har om dans og musik i den folkelige tradition. Et eksempel på et 
forsøg på alligevel at kunne samles er måden årets generalforsamling er til-
rettelagt på. Den kobles sammen med en koncert med laugets eget orkester, 
så vi lige bliver mindet om hvordan vi ser ud og hvorfor vi samles. Jeg håber 
mange vil deltage i hele eller dele af arrangementet mandag d. 15. marts. 
 
En lille opmuntrende historie fra bestyrelsen. Vi mødtes for at spise og hygge 
for der var ikke så mange praktiske spørgsmål at holde møde om. Her fortal-
te Hanne Lyng at hun var blevet undersøgt og testet på forskellige måder. Så 
spørger undersøgeren: Dyrker du meget motion for dine tal er så fine. Næh, 
svarer Hanne, men jeg har danse folkedans to gange om ugen i 50 år. Nåh, så 
det er forklaringen på at du har så fine tal! 
 
Jakob Frandsen 

Orkesterinformation 
Laugets orkester øver mandage i lige uger og spiller til dans i ulige uger. 
Se arrangement kalenderen på næste side. 
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 

mailto:jakobfrandsen5@gmail.com
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Arrangementskalender for foråret 2021; 
 
Mandag d. 11. januar. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 18. januar. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 25. januar. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 1. februar. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 8. februar. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 15. februar. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 22. februar. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 1. marts. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 8. marts. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 15. marts. Generalforsamling kl. 17 i salen,  
efterfulgt af spisning og koncert med Laugets orkester. 
 

Mandag d. 22. marts. Orkester øver kl. 19.15 
 

Påskeferie 
 

Mandag d. 12. april. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 26. april. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 3. maj. Orkester øver kl 19.15 
 

Lørdag d. 8. maj. Spillemandsfestival.  
Musikere: kl 13.00 -/ Dansere: 17.30 – 23.00 
 

Mandag d. 17. maj. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 31. maj. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 14. juni. Orkester øver kl. 19.15 
 

Sommerferie 
 
Der informeres løbende på hjemmesiden om, hvornår vi reelt starter dans. 
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Musiker i en Coronatid. 
 
Der var jo INGEN som kunne forudse Coronaen - jeg synes ellers, jeg 
har prøvet at helgardere mig og har tænkt scenarier igennem som bar-
sel, brækkede lemmer og “arbejdsløshed”, men at der skulle komme 
forsamlingsforbud - den havde jeg ikke set komme.  
 
I marts måned nød jeg egentlig bare et afbræk (selvom bekymringen 
var stor for verdensbalancen). Min mand er lydmand og jo på den må-
de “ramt” på samme måde som mig. Vores lille søn Emil på 2 år har 
godt nok nydt at have sine forældre så meget til rådighed. Men så kom 
de økonomiske bekymringer - heldigvis efterfulgt af opfindsomhed. 
Kristian Bugge har lavet en hel del online-koncerter og jeg har været 
med på 3 af dem. Vi lavede dem sågar til online baller. Når man nu 
kunne synge sammen - hver for sig - tænkte vi, at det samme måtte 
kunne lade sig gøre med at danse. Især første gang var ganske rørende 
og folk sendte os videoer af hvor og hvordan, de dansede. En sad og 
jammede med ude i Nevadaørknen, men ellers var der folk, som havde 
ryddet stuen og dansede sammen med ægtefællen, og andre dansede 
rundt med en bamse, hvis de boede alene. 
 
I maj/juni havde jeg et lille projekt, som jeg kaldte “Skovtouren” hvor 
man kunne sidde ude i naturen og høre koncert. I juli havde LMS 
(Levende musik i skolen) sat gang i koncerter for SFO’erne. Der spil-
lede Jensen & Bugge 2 uger - mest i skolegårde rundt omkring. 1. sep-
tember begyndte verden lidt igen og alle musikere troede at NU skulle 
vi ud at spille. Jensen, Bugge og Høirup var heldigvis også i Aalborg 
og spille til koncert/bal, hvilket var helt fantastisk, i alt har jeg haft    
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
23 aflysninger dette efterår. Det er jo til at få pip af - også økonomisk - 
at man slet ikke ved, hvad man har at gøre med. Jeg har som mange an-
dre snakket en del med Dansk musiker forbund for faktisk må man ikke 
aflyse pga. Coronaen længere, men hvad skal man gøre? De fleste musi-
kere har fået kompenseret ca. halvdelen i foråret, men i skrivende stund, 
er der ikke flere muligheder, der dækker den “almindelige musiker”  

Men altså, man må jo i tænkeboks igen. I det store hele tager kreativite-
ten jo ikke skade af lidt udfordringer. Jeg har fået en sang med i Høj-
skolesangbogen, og der har været tilpas med virak om det så det har gi-
vet et par foredrag i foråret. Og så er min kalender ellers gabende tom 
de næste måneder, så jeg skal have gjort en bog færdig med interviews 
med musikere med traditionel musikbaggrund. Fra Povl Dissing til Lili-
an Vammen og Levino, som er ud “De rejsende”. Jeg har også en cd 
med egne numre, som er næsten færdig 
og så er Jensen & Bugge ved at lægge 
sidste hånd på vores jubilæums-cd (20 
år). Vi har også 2 perioder, hvor vi tager 
på turne rundt i det ganske land, så når 
man ind imellem giver sig selv lov til at 
gispe lidt og sætte sig lidt træt ned, så er 
der alt i alt masser at se frem til og først 
og fremmest håb. 
  
Kh. Mette Kathrine Jensen Stærk 



 

8 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Mandag den 15. marts 2021 kl. 17:00 - 21:00 
 

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 
 Jakob Frandsen & Hanne Lyng 
 

 Suppleanter på valg: 
 Ole Larsen & Helle Bille 
 

 Revisorer på valg: 
 Helmer Jakobsen og Birgit Davids 
 

** Forslag til behandling på Generalforsamlingen, 
 herunder forslag til vedtægtsændringer, skal  
 være formanden (Jakob Frandsen) i hænde senest           
 mandag den 8. marts 2021 
 

Deltagelse kræver ingen tilmelding. 
 

Efter generalforsamlingen er der mulighed for at spise (for egen regning) 
i salen. Efter spisningen er der koncert med laugets orkester, som har 
indøvet mange nye numre. Et gæt på sluttidspunkt er kl. 21.00 


