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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:  

Ledig 
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! 
Kontingent for en hel sæson (1. august 2021 - 31. juli 2022) koste 150 kr. 
Beløbet bedes indbetalt senest 15. september på laugets konto i Spar Nord: 
Reg. nr.: 9236 Konto nr.: 2365 818 951 Kommunen beder om fødselsår på vore 
medlemmer, så det må du meget gerne skrive i teksten på din indbetaling.  
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). 
 
OBS: Kontingentets størrelse fastsættes egentlig først på generalforsamlingen i 
oktober, hvor bestyrelsen lægger op til et uændret kontingent.  
Skulle beløbet ændre sig på generalforsamlingen, efterregulerer vi,  
når du møder op til det næstkommende arrangement.   

”Dans efter Coronaen” 
Vi vurderer løbende situationen og følger de gældende retningslinier og 
anbefalinger (vi har stadig masser af sprit på lager).  
Følg med på hjemmeside eller Facebook, hvor vi melder ud, når det er  
relevant. 

Mad skal der til 
En række af efterårets arrangementer er med fællesspisning (for egen reg-
ning). Spisningen er selvfølgelig helt frivillig, - man kan alternativt dukke 
op til resten af arrangementet: 
Se i kalenderen, hvilke arrangementer det drejer sig om. 

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

Mine oplevelser under en Corona pandemi af Magda Arendrup 

I starten var det en i den grad uvirkelig situation, at befinde sig i. Den vendte 
op og ned på ens hverdag. Nogle aktiviteter blev sat på pause på ubestemt 
tid. Der blev mere hjemme tid og den fysiske aktivitet i form af dans og træ-
ning, blev ændret til daglige gåture i den skønne natur, der omgiver det sted 
jeg bor. 

Sidste sommer anskaffede jeg mig en 
lille hund, ikke en Corona hund. Hunden 
var bestilt før Coronaen indtraf. Denne 
periode har givet god mulighed for træ-
ning af hunden og naturligvis at have 
den med på gåture.  

Desuden er jeg kommet til, at kende 
mange naboer, der også har hund og der-
igennem haft udendørs kontakt med en 
del mennesker. 

Det jeg mest har savnet er samvær med 
familie og venner. Desuden har jeg i den 
grad savnet folkedansen. Som erstatning 
for dansen har jeg lyttet til online kon-
certer og såmænd også forsøgt, at danse 
til noget af det, men det er svært uden en 
dansepartner. 

Denne periode er desuden brugt til læsning af en del bøger. 

Nyhedsstrømmen om Corona og de politiske uenigheder om strategier til tak-
ling af sygdommen, har til tider fyldt næsten alt, hvilket fik mig til ind i mel-
lem, at fravælge nyheder om  diverse statistikker om antal af smittede m.m. 

Nu ser jeg med glæde frem til en ny dansesæson og mange gode koncerter. 

Her følger lidt historie om hvordan de enkelte bestyrelsesmedlemmer 
har oplevet det at befinde sig i en Corona pandemi og ikke har kunnet 
komme ud og dele glæden ved dans og musik  
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Mine oplevelser under en Corona pandemi af Palle Bidstrup  
 
16. Maj 2021: Ju-huuuu, nu lysner det! Har lige været i 
maskinhallen i Frederikshavn til årets første koncert, 
med Musikdirektør Rasmussens Balorkester, det var 
bare skønt. Hold i øvrigt lige godt øje med dette spille-
sted, de vil gerne afholde mange koncerter inden for 
folkemusik-genren. 
Hvad har Hanne og jeg så overlevet på? Jo, heldigvis 
har nogle musikere været aktive på ”nettet”, især Kri-
stian Bugge har været særdeles aktiv, med ugentlig 
koncerter, solo eller sammen med mange forskellige 
folk, og senere ”hjemme-bal”. Ret fedt, især da vi fik 
opgraderet ”husalteret” fra 32” til en 55” endevægsmo-
del. Wow!  Her kan vi også se You-tube video`er, bl.a. 
fra baller rundt om i landet, hvor der var en masse dan-
sere og musikere vi kendte, og i den forbindelse har 
måttet konstatere, at vi da vist også har været en del rundt omkring i tidens 
løb. 
Derudover har vi været aktive på (gå)tur-fronten, bl.a. i Tøndermarsken og 
bjergbestigninger i Søhøjlandet (bl.a. Ejer Bavnehøj, Yding Skovhøj og Suk-
kertoppen, men ikke Himmelbjerget). Desuden de mere lokale områder, bl.a. 
Store Øksø rundt adskillige gange. 
Himmerlands Folkemusikskole blev selvfølgelig også lukket ned, men her var 
der jo ingen undskyldning for selv at lukke ned, så harmonikassen er da ble-
vet motioneret. Her startede vi bestyrelsesmøderne op, halvejs udendørs, i 
Maj måned. 

 
I privatsfæren handlede det med en 
enkelt undtagelse om børnebørnene, vi 
fik en mere af slagsen i Januar. Med 
baggrund i min mors bisættelse i be-
gyndelsen af Maj fik vi desuden besøg 
af søn og barnebarnet fra Belgien, dem 
havde vi ikke set i noget nær et år, så 
baggrunden til trods var det en god op-
levelse. 
Alt i alt har vi ikke kedet os, men: Vi 
glæder os vildt meget til at komme i 
gang med at danse igen! 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Arrangementskalender for efteråret 2021; 
 
Mandag d. 9. august. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 23. august. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 6. september. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 13. september. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 20. september. Orkester øver kl. 19.15 
 

Lørdag d. 18. september Septemberbal 19.00 - 23.00 
 

Mandag d. 27. september. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 4. oktober. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 11. oktober. Vi fejrer 30 års Jubilæum m.  
Spisning dans og diverse indslag bemærk vi starter kl. 18.00 

 

Mandag d. 18. oktober. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 25. oktober . Generalforsamling kl. 17 i salen,  
efterfulgt af spisning og mandagsdans. 
 

Mandag d. 1. november. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 8. november . Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Fredag d. 12. november Dobbeltbal 19.00 - 23.00 (mere info senere) 
 

Mandag d. 15. november. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 22. november. Mandagsdans i lokale 4+5 kl. 19.30 
 

Mandag d. 29. november. Orkester øver kl 19.15 
 

Mandag d. 6. december . Julespisning kl. 18.00 efterfulgt af   
Mandagsdans i salen kl. 19.30 

 

Mandag d. 13. december. Orkester øver kl. 19.15 
 

Juleferie 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Septemberbal 
Lørdag den 18. september 2021 

Kl. 19.00 - 23.00 

Med ”Jysk Danseorkester” 

Om Jysk Danseorkester kan man sige, at de tager tråden op, hvor de 
gamle spillemænd falder fra.  
De leverer god, festlig, gedigen dansemusik i forlængelse af traditionen. 
Ballet former sig her og nu i den dynamik der er mellem alle der  
deltager.   
 

Jysk Danseorkester består af: 
Stefan Groot, harmonika 
Ole Nurdug Jensen, violin 
Kristine Nurdug Jensen, violin  
Bente Pindstrup, violin og kornet 
Arne Ryge, klarinet og basklarinet 
 

Entre inkl. kaffe og kage 120,- (for laugets medlemmer kun 100,-) 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Nyt fra formanden 
 
Corona året har lært os 
hvor sårbart den enkelte og hele samfundet kan være. Og det har lært os hvor 
midlertidigt alt i livet er. Det der den ene dag er en selvfølge er den næste dag 
besværligt eller umuligt. 
Men året har osse lært os hvor robust og relativt stabilt samfundet trods alt er. 
Rigtig mange aktiviteter og relationer kunne fortsætte under lidt andre for-
mer. Nye måder at gøre tingene på er blevet afprøvet i dette kæmpe eksperi-
ment som året med corona også kan anskues som. Min bekymring går på de 
mulige senfølger hos særlige grupper og min medfølelse er rettet mod de er-
hverv der har måttet bære en stor byrde under nedlukningen. 
 
Hvordan tilpasser vi os i lauget? 
Vi glæder os utroligt til at komme i gang igen. Vi vil til enhver tid overholde 
de krav og restriktioner myndighederne sætter for at holde smitten på et lavt 
niveau. Her er det en kæmpe hjælp at DGI som vi er medlem af og Aalborg 
Kommune som vi er aktive i begge rundsender vejledninger og gode råd om 
hvordan sådan en forening som vores skal forholde sig. Igennem forårets 
langsomme genåbning er vi blevet informeret om de gældende regler og 
praktiske anvisninger på hvad vi konkret skal gøre. Det vil uden tvivl også 
gælde for efteråret. 
 
Efterårets særlige arrangementer 
Der har været en del arrangementer som er blevet udskudt. Vi valgte at ud-
skyde generalforsamlingen fra marts 2021 til oktober. Den kunne godt gen-
nemføres rent virtuelt med deltagerne ved hver deres skærm, men de tekniske 
udfordringer med en sådan løsning fik os til at foretrække en udskydelse. Be-
styrelsen er fortsat som et forretnings ministerium indtil vores mandat kan 
afgøres på generalforsamlingen 25. oktober 2021.  
Laugets 30 års jubilæum skal selvfølgelig fejres, men det bliver med halvan-
den års forsinkelse. Jubilæet fejres i forbindelse med mandagsdansen d. 11. 
oktober. Der er mange særlige indslag denne aften, bl.a. en ny jubilæumssang 
og et helt dansesæt med melodier komponeret af Jens Hommelgaard samt 
flere andre overraskelser.  
Vi afholder også et dobbeltbal fredag d. 12. november, hvor laugets eget or-
kester samt et indbudt gæsteorkester spiller til dans. Fredag aften er valgt for 
ikke at ramme ind i andre baller. 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

 
Det skal være trygt og sikkert at deltage 
i Laugets arrangementer. Derfor vil dansene fortrinsvis være pardanse og de 
turdanse hvor der er kæde vil vi danse uden håndfatning. Det er en af de må-
der hvorpå vi kan reducere risikoen for smitte. I samarbejde med Trekanten 
planlægger vi hvordan kaffepause kan gennemføres med så få kontaktpunkter 
som muligt. Vores traditionelle sang skal også gennemføres men med behø-
rig afstand mellem os. På disse måder kan vi genskabe en ny normal måde 
hvor det stadig er muligt at danse og synge sammen samtidig med at vi tager 
hensyn til hinanden. 
 
På baggrund af ovenstående byder jeg et fortrøstningsfuldt velkommen til 
sæsonen 21-22. 
De bedste laugshilsener 
Jakob Frandsen 
 
  
 

Mine oplevelser under en corona pandemi af Jakob Frandsen 
 
Jeg har ingen børn der skal i hjemmeskole. Jeg har ikke et job jeg kan blive 
fyret fra. Jeg er ikke så bange for sygdom og uheld. Jeg ved godt, at jeg ikke 
er usårlig eller udødelig, men det meste af corona besværet et gået hen over 
hovedet på mig. 
Det er da ærgerligt ikke at kunne høre koncerter eller komme i biografen og 
ud at   spise, men det er dog kun et mindre indgreb i mit hverdagsliv. 
De to største og mest irriterende forandringer var at laugets orkester ikke 
kunne øve på Trekanten og at mit faste motionscenter var lukket. Øv.  
Nåh, begge udfordringer fandt passende løsninger. I spillemandsgruppen 
valgt vi at mødes privat. Først med nøje optælling af kvadratmeter og tilmel-
ding op til max 5 spillemænd. Senere var vi så mange der var blevet vaccine-
ret at vi ikke længere talte antallet af musikere.  
Det har været en stor fornøjelse at spille hver eneste uge, og vi har fået man-
ge nye numre på repertoiret, især pardanse, så vi er klar med et bredt udvalg 
af melodier når vi igen kan spille til dans. Og så har det været en øjenåbner at 
nogle af os musikere har langt at køre for at komme til at spille. Det opdage-
de vi da vi spillede hjemme hos Jens Romme (klarinet) og hos hans søn Vil-
lads (osse klarinet). De kører langt hver gang. Nu var det vores tur til at køre 
ud til dem i henholdsvis Halkær og Valsted, begge steder på den anden side 
af Nibe. 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

2015 

2000 

2010 

2005 

 
Jeg plejer at træne tre gange om ugen. Skulle corona kunne stoppe den gode 
vane? Næh, jeg løber en god tur og så styrketræner jeg i fri luft med hjemme-
lavede vægte. Det er godt nok ikke så alsidigt som i et veludstyret motions-
center men fuldt tilstrækkeligt med tung strandsten og fyldte dunke. Jeg sav-
ner romaskinen og vægte i alle størrelser, men mindre kan osse gøre det. No-
get kønt syn er det næppe, men jeg har nået en alder hvor det ikke optager 
mig. 
Som tidligere underviser i samfundsfag kan jeg ikke lade være med at iagtta-
ge og analysere hvordan de politiske 
myndigheder reagerer på en akut krise 
og på i hvilket omfang befolkningen 
reagerer fornuftigt. Samlet er jeg ret 
glad for den opbakning som restriktio-
nerne har fået i befolkningen. Knap så 
begejstret er jeg for regeringens hånd-
tering. Fint med klar kommunikation 
og en konsekvent linje, men lukkethe-
den i processen og det manglende lov-
grundlag for indgrebet mod mink er 
mere end skønhedspletter. Det tænker 
jeg dog ikke så meget på når jeg løber eller løfter strandsten. 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

2007 1997 

10 års jubilæum 2000 
2010 

2015 

Mine oplevelser under en corona pandemi af Ole Larsen 
 
Hvad i alverden tager man sig 
til, når man er vant til jævnligt 
at tage af sted til aktiviteter og 
arrangementer, som pludselig 
alle er forbudte? 
Lige i første omgang føltes det 
nærmest dejligt at ”have fri” 
hver aften - i modsætning til at 
være af sted til aktiviteter flere 
gange om ugen. I første om-
gang blev energien brugt på et 
lille renoveringsprojekt. Men 
rastløsheden og tomgangen 
meldte sig ret hurtigt, så det 
kom aldrig til fx at få styr på 
den omfattende fotosamling. 
Det første oplivende tiltag til at ”opleve” noget kom, da Kristian Bugge star-
tede med online-koncerter/-baller.  
Det foregik i mange forskellige konstellationer – især godt når Mette Katrine 
var med. Her var stemningen næsten som til vore baller, og vi dansede af og 
til med hjemme i stuen.  
Der var i starten op til 200 ”deltagere” til ballerne, og ofte flere fra udlandet 
(især USA) end fra Danmark – de fleste sikkert fra Kristian Bugges store net-
værk. 
Men efterhånden gik der afmatning i foretagendet – det var altså ikke helt 
som at være der selv. Deltagerantallet faldt og det blev til en gyngestolsople-
velse, hvor vi var lige så optaget af kommentarsporet hvor folk havde travlt 
med at hilse på hinanden.  
Coronaen står generelt ikke til ret mange roser, men man må lade den, at den 
har sat gang i innovationen og kreativiteten. Ukendte kunstnere fik en nem 
måde at komme ud til et publikum, der ikke anede de var der. Så i en periode 
stod den her i huset på online minikoncerter, suppleret med et hav af webina-
rer om alt fra udviklingen på de finansielle markeder til Corona-træthed. Men 
det var nu stadig ikke det samme som en levende oplevelse. 
Så begejstringen var stor, da det i løbet af sommeren 2020 blev muligt at gå 
til rigtige koncerter. 
På Huset foregik det ved små 2-mands-borde i hver sin ”bås”, markeret med 
tape på gulvet. 
Her var vi til et par helt udsolgte koncerter med Habadekuk og Floating Sofa 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Quartet. Og selv om ”fuldt hus” kun betød ca. 30 publikummer, var stemnin-
gen høj blandt det entusiastiske publikum.    
I Karolinelund foregik det også siddende med god afstand til fx Jacob Dine-
sen og Lis Sørensen – og det var faktisk en meget behagelig oplevelse (uden 
trængsel) for os i det lidt aldrende publikum. Lige dér savnede vi faktisk ikke 
”normale tilstande”, selv om det var underligt for både publikum og kunst-
ner, at man ikke måtte synge med.  
Trængsel har der til gengæld været i naturen. Som så mange andre har vi tyet 
til trave- og cykelture for at få noget luft og prøve at holde fysikken lidt ved-
lige. Så endnu en ros til Coronatiden for at åbne øjnene for   
den kæmpe rigdom af flot natur vi har lige i nærheden. 
På motionsfronten er der også i Coronatiden sket en optrapning i hjemmefit-
ness-centret. Øvelsesprogrammet gi’r hos både Inge og mig godt humør – når 
det er overstået (og absolut ikke før). 
Det har dog hjulpet, at jeg har fået gang i en håndfuld gamle spillemands-
LP’er fra 70’erne (sådan nogen man kan købe for en slik i en genbrugsbutik) 
med Evald Thomsen, Spillemændene og Rumlekvadrillen med en ung John-
ny Madsen. Godt at vi ikke er så gode til at smide ting ud, så grammofonen 
er heldigvis i god behold. For elastikøvelser er meget sjover med hopsa-
akkompagnement. 

Under Corona-forløbet har vi ”skubbet en del koncertbilletter foran os”. I 

skrivende stund er der udsigt til at de snart kommer i brug. Det bli’r dejligt! 

Det har virkelig været livgivende at være af sted til fysiske aktiviteter, nu 

hvor der så småt ”åbnes op” (et af mine yndlings-aversions-ord for tiden). 

Både fysisk og socialt (hvor jeg dog undervejs har været så heldig at have 

arbejds-kolleger med daglig kontakt). 

Men det bli’r nu spændende, om lysten og energien til et aktivt fritidsliv sta-

dig er intakt, når det bli’r muligt, og om det gamle bentøj kan betjene danse-

skoene på betryggende vis. 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Mine oplevelser under en corona pandemi af Asmus Muurmann 
 

En lille coronahilsen samt fortælling om den online folkemusik under pandemien 
 

Først og fremmest vil jeg gerne sige 
tak for et forrygende bal sidste septem-
ber. Det var første gang jeg var ude at 
danse i næsten et år, og nu er der ved 
at være gået yderligere et år uden no-
get bal. I laugssammenhæng er jeg 
godt nok musiker, men jeg lader ikke 
muligheden for et godt bal gå forbi. 
Derfor ærgrer det mig også at netop 
dansen har været så hårdt ramt af re-
striktioner, men dette er jeg nok ikke 
ene om!  
Foruden manglen på baller har jeg dog ikke været særlig hårdt ramt af corona. 
Universitetet har været åbent det meste af tiden, med undtagelse af januar til 
april, så her har meget været normalt. Musik har også været knap så hårdt ramt 
som dans, så jeg har også haft rig mulighed for at mødes med andre musikere 
privat. Lauget har blandt andet haft øveaftener i private hjem i løbet af foråret, 
først i små grupper, men som landet lukkede op er der blevet plads til alle der 
har tid og lyst. Disse møder med andre musikere har betydet rigtig meget for at 
beholde lysten til at spille gennem corona da man let mister lysten når man sid-
der og spiller for sig selv for tredje uge i streg. Der skal være noget at øve til!  
 

Jeg blev ikke just begejstret da første nedlukning ramte. Noget af det første der 
blev aflyst var musikstævnet ROD, og det er til stor sorg for en der hastigt nær-
mer sig den øvre aldersgrænse på 25 år! Dernæst blev alle sommerens festivaler 
aflyst, hvilket betød en noget anderledes sommer end ventet. Under de første 
måneder af coronanedlukningen var der dog også noget spænding over situatio-
nen. En lignende situation har vi ikke oplevet i mands minde og mange fantasti-
ske initiativer opstod på musikfronten. Kort efter nedlukningen dukkede de før-
ste coronakoncerter op med folkemusikbands som Dreamers Circus og Vesselil 
og til Saint Patricks day d. 17. marts, kunne jeg få en irsk stemning hjemme på 
mit kollegieværelse til en live koncert med Downtown Dynt der sang irkse sange 
imens chatten der var tilsluttet videoen, osede af god stemning. På trods af 
ROD’s aflysning blev der også her taget initiativer og kort efter aflysningen, 
arrangerede en af deltagerne storspil hjemme fra deltagernes hjem. Dette med-
førte at 24 unge musikere indsendte indspilninger af et arrangement lavet af del-
tageren selv (Fyrretræet af Rasmus Dahl), der efterfølgende blev klippet sam-
men og udgivet på Youtube tidligere dette år.  



 

14 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Maja Kjær Jakobsen, tidligere 
instruktør på Laugets festival, var 
også hurtig til at arrangere online 
workshops med midtjysk musik 
og Kristian Bugge var hurtigt ude 
med koncerter, både solo og med 
gæster, fra sit hjem. Disse initiati-
ver såvel som mange andre var 
med til at kaste lys på tilværelsen 
i den tidlige coronanedlukning 
inden mange arrangementer, så som koncerter, igen blev mulige med lempel-
serne der fulgte senere på året. Under denne vinters nedlukning blev der igen 
behov for gode initiativer, og heldigvis gik en gruppe unge folkemusikere og 
Saugman Bjerregaard Fonden sammen om at holde det store online buskspil 
2.0 hvor intet mindre end 268 musikere og dansere, Jens og Villads Romme 
inklusiv, indsendte optagelser af sig selv spille eller danse til melodien En 
Rundrejse Schottish. Den får i nok til at høre på en laugsaften (orkesteret har 
øvet den nogle gange), men hvis i vil opleve den med 268 musikere så kan 
den findes på Youtube-kanalen The Good Tune.  
Nu er landet ved at åbne op igen og blikket er rettet frem mod alt det vi for-
håbentligt kan til efteråret. Bestyrelsen er allerede ved at planlægge næste 
sæson, Nordisk Dans er også ved at planlægge hvordan vi starter op til efter-
året, mindre festivaler bliver afholdt, samt årets ROD-stævne der er flyttet til 
sommeren. Man kan i den grad mærke optimismen i disse dage og jeg håber 
på at vi atter er i gang igen til efteråret med hyggelige laugsaftener som vi 
plejer – uden at corona vil udgøre en risiko for nogen af os.  
Om billederne: Det er svært at finde gode billeder når der ikke har været an-
dre til stede til at tage dem. Jeg har dog fundet 3 billeder fra diverse spil-
sammen-hver-for-sig arrangementer.  
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Mine oplevelser under en corona pandemi af Hanne Lyng 
 
Jeg Hanne Lyng oplevede Corona sådan: Da Mette lukkede det hele ned, tog 
vi ( min ven og mig) ud i hans sommerhus, og var derude i 3 uger. Det var så 
træls at skulle slette så meget 
i min kalender, men sådan 
var det jo. Derefter tog jeg 
hjem og var bare der, snakke-
de med mine børn, dem har 
jeg haft kontakt med i hele 
Corona tiden.  
Den gang hentede jeg mit 
mindste barnebarn i skolen 
om tirsdagen, det måtte jeg 
ikke mere, det var bare æv, 
somme tider ringede min dat-
ter at jeg ikke skulle komme 
derop, for han var blevet 
sendt hjem fra skole fordi der 
var en i klassen der havde 
Corona, jeg savnede sådan at 
være sammen med mine bør-
nebørn (han har en storebror).  
Min ven og mig har været 
meget sammen i Corona ti-
den, det var dejligt at have en 
at snakke med i den tid. Vi har også haft kontakt med nogle af hans børn. Jeg 
så ikke mine venner i hele den tid ( jeg har astma så er i  risiko gruppen), men 
snakkede i tlf med dem. Det var meget mærkeligt at skulle have mundbind 
på. Jeg havde et lille visir på, da jeg ikke så godt kunne trække vejret i de 
andre mundbind. Folk kiggede nogle gange på mig, ÆV.  
Jeg var meget i sommerhus, vi spillede meget Ludo derude, så gik tiden, og 
havde min 3 benede  kat med derud (han bliv kørt over på Humlebakken og 
mistede det ene bagben, han er helt ok nu).  
Dejligt at vi er ved at være tilbage igen. Glæder mig SÅ meget til at komme 
til at danse igen,  
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Mandag den 25. oktober 2021 kl. 17.00 - 22.00 
 

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 18. oktober 2021 
 

Deltagelse kræver ingen tilmelding. 
 

Efter generalforsamlingen er der mulighed for at spise (for egen regning)   
Efter spisningen er der mandagsdans. 
Vejledende tidsplan: Generalforsamling 17.00, spisning 18,30, dans 19,00  


