
 

  

Aalborg Danse - og 

Spillemandslaug 
 
 
                                                             Foråret 2022     

Nytårsbal 
Lørdag den 29. januar 2022 kl. 19.00-23.00 

med 

”Østjyderne” 

Spillemandsfestival 

Lørdag den 7. maj 2022 kl. 17.30-23.00 

Billederne er fra spillemandsfestivallen 2019 taget af Ole Larsen 
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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. 20 75 33 34 
Mail: jakobfrandsen5@gmail.com 

Kasserer:  
Palle Bidstrup 

Tlf.: 28 68 61 41 
Mail: kasserer.adsl@gmail.com 

Næstformand, 
Magda Arendrup:  

Tlf.: 51 60 01 14,  
Mail: arendrup.m@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem:  
Hanne Lyng 

Tlf.: 25 48 17 78 
Mail: hanneskagen@hotmail.dk 

Sekretær:  
Asmus Muurmann  

93 92 20 45 
Mail: asmusmuurmann@yahoo.com 

Suppleant:  

Astrid Hansen 
Tlf.: 22 15 67 01 

Mail: ais275@hotmail.com 

Suppleant: 
Ole Ugilt Larsen 

Tlf.: 22 46 80 41 
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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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.: 20 75 33 34  
mail: jakobfrandsen5@gmail.com 

Tringennemgang  
Vi har aftalt at vi i det kommende forår vil starte mandagsdanseaftnerne med 
at få gennemgået grundtrinnene. Dette ikke kun for nye dansere men også for 
de som ønsker at få rettet lidt til i deres dans (hvis man nu skulle have tillagt 
sig en eller flere dårlige vaner) 
Vi vil gennemgå grundtrinnene et efter et, snakke om fatninger, se på hold-
ningen for den enkelte. Disse ting for at lette omdansningen med hinanden. 
 
Alle mandagsdanseaftnerne starter vi derfor kl. 19.00 med tringennemgang.  
Det kræver ingen tilmelding, kom blot og være med. 
 
Kl. 19.30 vil der være helt normal laugsaften som vi kender den.    

Hvad ligger der i støbeskeen? 
 

Kristian Bugge arbejder igen på at få Dwight Lamb en tur til Danmark, for-
mentlig i efteråret 2022. Hvis det lykkes, vil vi prøve at få arrangeret et bal 
med Lamb, og hvem han nu skal spille sammen med.  
Måske 17. september, men meget kan ske inden da. 
Så endnu en god grund til at følge med på hjemmesiden og Facebook! 

mailto:jakobfrandsen5@gmail.com
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Nytårsbal 
Med ”Østjyderne.” 

Lørdag den 29. januar 2022  
Kl. 19,00 - 23,00 

Spillemandslauget Østjyderne er et 43 år gammelt spillemandslaug 
hjemmehørende i Aarhus. Laugets store orkester har gennem alle    

årene med stor fornøjelse spillet til dans,  både ved egne arrangementer 
og ved talrige stævner og lignende rundt om i Danmark. Vi spiller   
musikken og instruerer også i dansen i det omfang, det er nødvendigt. 

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

Fotograf: Franceska Mortensen 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Lørdag den 7. maj 2022 
Kl. 17.30 - 23.00 

Vi har til årets Spillemandsfestival den 
store glæde at kunne byde velkommen 
til Tove De Fries.   
Hun vil om eftermiddagen virke som 
instruktør for de indbudte orkestre. 
Tove bor på Fanø, så mon ikke der 
skulle snige sig en enkelt Sønderhoning 
i programmet. 
Tove har sidst spillet i lauget til efter-
årsballet i september 2019, dengang 
sammen med Malene D. Beck 
 

Der er igen i år inviteret et antal     
grupper, som vi er sikre på vil være 
med til at gøre dagen til en god oplevel-
se for   såvel musikere som dansere. 
 

HUSK at dansere og andre interessere-
de møder kl. 17.30 for at lytte til stor-
spil og derefter dans til de forskellige 
orkestre. 

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

Spillemandsfestival 
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Arrangementskalender for foråret 2022; 
 
Mandag d. 10. januar. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 17. januar. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 24. januar. Orkester øver kl. 19.15 
 

Lørdag d. 29. januar. Nytårsbal med Østjyderne 19.00 - 23.00  
 

Mandag d. 31. januar. Mandagsdans i lokale 4+5 kl. 19.30 
 

Mandag d. 7. februar. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 14. februar. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 21. februar. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 28. februar. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 7. marts. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 14. marts. Generalforsamling kl. 17.00   
Efterfulgt af spisning og Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 21. marts. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 28. marts. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

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

Påskeferie 
 

Mandag d. 25. april. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 2. maj. Orkester øver kl 19.15 
 

Lørdag d. 7. maj. Spillemandsfestival.  
Musikere: kl 13.00 -/ Dansere: 17.30 – 23.00 
 

Mandag d. 16. maj. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 30. maj. Orkester øver kl. 19.15 
 

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

Sommerferie 
 
Husk at vi starter alle mandags danseaftnerne kl. 19.00 med en halv   
times tringennemgang  
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Formandens beretning 2019-2021. 
 
Det har været en mærkværdig periode hvor intet har   
været som det plejer. Pandemien med corona og dens 
varianter har sat sit tydelige spor på samfundslivet,  
hjemmelivet og foreningslivet. Alt gik i stå mens vi    
håbede det bedste og ventede.  
Nu er det svært at genkalde sig alle de faser vi har været 
igennem, og det er nok helleer ikke så interessant her på 
bagkanten af pandemien. Jeg vil derfor blot nævne nogle 
få iagttagelser.  
 
Vi har fulgt myndighedernes anvisninger 
Vi har i Lauget nøje fulgt de forskrifter som myndighederne har angivet. Her 
fik vi god hjælp fra DGI og Aalborg Kommunes Kulturforvaltning som    
begge oversatte de generelle regler og gav helt præcise anvisninger på, hvor-
dan vi skulle gøre. I starten var alt lukket og Trekanten omdannet til          
testcenter, senere kom der lempelser på restriktionerne så afstandskrav og det 
maksimale antal i et rum blev mere lempelige. Nu hvor store dele af befolk-
ningen er vaccineret eller er blevet immune efter at have haft corona, er alle 
restriktioner væk. Tilbage er forhåbentlig de gode vaner med hyppig hånd-
vask, host i ærmet og bliv hjemme hvis du føler dig sløj.  
 
Laugets orkester har spillet i private hjem da Trekanten var lukket. I starten 
højst fem musikere, senere uden begrænsninger. Det har været dejligt at hol-
de samspillet ved lige. Især har vi øvet gamle og nye pardanse, så vi kunne 
være klar til danseaftener uden kæde- og kvadrilledanse. Det blev dog ikke så 
nødvendigt, for da der først var åbent igen for indendørs aktiviteter, var der 
ikke noget krav om at undgå håndkontakt men blot en henstilling om hoved-
sagelig at danse med den samme partner.  
 
Den udskudte generalforsamling 
Som enhver anden forening har vi vores årlige generalforsamling, hvor     
bestyrelsen vælges, regnskabet revideres, kontingentet fastsættes og ideer til 
nye tiltag eller justeringer af gamle drøftes og besluttes. Det kunne bare ikke 
lade sig gøre. Vi overvejede et kort øjeblik at gennemføre generalforsamling 
online, så man fra hver sin skærm og i eget hjem kunne deltage uden den 
mindste smitterisiko. Men de praktiske vanskeligheder og den stive facon ved 
en elektronisk løsning gjorde at vi i bestyrelsen valgte at udskyde generalfor-
samlingen til det igen var muligt at møde frem personligt. I mellemtiden så vi 
det som vores opgave at fungere videre som en slags forretningsministerium, 
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altså uden nye, udgiftskrævende initiativer men blot at forvalte hverdagen, så 
de planlagt aktiviteter kunne gennemføres. Sådan blev det. 
Det eneste punkt hvor det gav lidt hovedbrud var fastsættelse af kontingent. 
Det er nemlig kun generalforsamlingen som den øverste myndighed der kan 
fastsætte kontingentet. Det har vi løst ved at gætte på at kontingentet bliver 
det samme som de seneste år, altså 150 kr. for en hel sæson. Det er så det be-
løb vi har bedt om ved starten af sæsonen. Skulle generalforsamlingen træffe 
en anden beslutning, justerer vi over for hver enkelt. Bliver kontingentet høje-
re end de 150 kr., så må medlemmerne efterbetale forskellen, bliver kontin-
gentet mindre, så får medlemmerne forskellen udbetalt. Bliver kontingentet 
lige netop 150 kr., så har vi gættet rigtigt og pengene passer. 
 
Det udskudte jubilæum 
I foråret 2020 kunne Lauget holde 
sin 30 års jubilæum. Men af indly-
sende grunde kunne det ikke lade 
sig gøre. Omvendt skulle denne 
mærkedag ikke glemmes eller sprin-
ges over. Så da det i foråret 2021 så 
småt begynde at lysne, valgte vi en 
dato i oktober 2021, hvor vi var ret 
sikre på at kunne gennemføre en flot 
markering af det runde jubilæum. 
Og hvilken aften blev det! 
 
Vi indledte med spisning for 50 deltagere. Salen på Trekanten var godt fyldt 
op og mange venner og medlemmer af lauget var mødt op for at markere da-
gen. Flere særlige indslag gjorde det til en festlig aften. Der var skrevet en ny 
melodi: Nye To Ting af Henning Nielsen og Tuula havde lavet passende vers 
til, vi spillede et helt sæt med melodier af Jens Hommelgaard og Troels’ jubi-
læumstrekant fra Laugets 20 års fest. Vores viden om Laugets historie blev 
udfordret med en tipskupon med 13 spørgsmål og tre svarmuligheder. 
 
Tak til danseinstruktør Klavs 
Formanden holdt en gevaldig tale for danseleder Klavs som gennem ufattelig 
mange år har ydet en helt særlig indsats for Lauget. Både som formand, re-
daktør og opsætter af bladet, men især for hans behagelige og kyndige danse-
instruktion. Få kan som han få en mandagsdans eller et bal til at glide ved at 
give lige netop tilstrækkelig instruktion til at dansen kan glide. Det er en fan-
tastisk evne at kunne give en så flydende og musikalsk instruktion.  Det bliver 
flowet i dansen og ikke instruktøren der kommer i fokus. Tak for det,  
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Klavs, det er en af Laugets helt særlige   
kvaliteter, og berettiger derfor osse til at 
vi normalt ikke fremhæver enkeltperso-
ners indsats. Her måtte vi gøre en undta-
gelse   fordi indsatsen er af så høj kvali-
tet, og hvad var så mere naturligt end at 
gøre det netop til en jubilæumsaften 
hvor mange var mødt op. 
 
Udskudte aktiviteter 
Både januarbal, spillemandsfestival og dobbeltbal måtte udskydes pga. coro-
na. Men de ligger klar i kalenderen. Allerede fredag d. 12. november har vi 
dobbeltbal med Spillemandskredsen Nordjylland og Laugets eget orkester. 
Det er i salen på Trekanten, kl 19-23. Entre for medlemmer: 50 kr. og for 
gæster 80 kr. 
Spillemandsfestivalen gennemføres lørdag d. 7. maj 2022 med Tove de Fries 
som instruktør.  
Endelig har vi en varm linje til Christian Bugge som står for en mulig turné 
for Dwight Lamb, hvis oldefar udvandrede fra Nordjylland til Amerika. Han 
bevarede spillemandstraditionen fra sin hjemegn. Den er så overleveret i ge-
nerationer og den mere end firsårige Dwight spiller dem stadig. Han ønsker 
at spille til dans og bliver der en tur til Danmark er vi klar med at arrangere et 
bal. Vi krydser fingrer. 
 
Arbejdet i bestyrelsen 
Det er en stadig fornøjelse af arbejde i bestyrelsen. Alle er villige til at give 
en hånd med, og vi fordeler opgaverne sådan at man yder noget inden for et 
felt man kan magte. Hjælpsomheden er stor, så man kan både sige nej til en 
opgave og ja til en udfordring uden at de andre kigger skævt til en. Det sætter 
jeg stor pris på. Det skal dog ikke skjules at både kasserer, webredaktør og 
såmænd osse formanden tager en pæn bid af opgaverne. Vi ser frem til at 
andre af foreningens medlemmer fra tid til anden har lyst til at give en hånd 
med, i bestyrelsen eller rent praktisk ved vores arrangementer. 
Så tak til alle der bidrager med deltagelse, højt humør, danse- og spilleglæde. 
Vi kan se et svagt faldende medlemstal, men indtil det måske bliver for småt, 
vil vi have det sjovt og dyrke fællesskabet om dans og musik med stor fornø-
jelse. 
 
Tak for ordet. 
Jakob Fransen 
25.10.2021. 
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Klavs Munklinde Hansen 
 
Dette er en undtagelse, så først kommer to for- 
behold: 
Foreninger lever af at deltagerne giver en hånd 
med, at ildsjæle sidder i bestyrelser og yder noget 
særligt ved arrangementer, man yder noget frivil-
ligt og ulønnet, fordi man er optaget af sagen, 
brænder for indholdet og gerne vil formidle den 
fornøjelse videre til andre, ved at skabe rammer 
så det er   muligt for andre at nyde indholdet, 
hvad enten det er skak, sport, dans, musik eller 
som hos os folkedans og folkemusik. 
Så indsatsen er bare noget vi gør. Den bærer løn-
nen i sig selv, og da mange yder hvert deres bi-
drag, er det ikke noget vi sådan fremhæver. Vi er 
jo alle lige så derfor skal ingen fremhæves eller 
takkes specielt. 
 
Men i dag gør vi en undtagelse! 
 
Det andet forbehold er at personen er meget beskeden og ikke ønsker særlig 
opmærksomhed om sin person og sin indsats. Det forbehold vil jeg normalt 
søge at respektere, og derfor bliver takketalen osse relativ kort, for ikke at 
forulempe Klavs alt for meget, for ja, det er ham det handler om. 
 
Kære Klavs! Kom her frem selvom du ikke bryder dig om det, for nu vil jeg i 
fuld offentlighed fortælle hvorfor de to ovenstående forbehold må sættes i 
parentes, må sættes ud af drift i nogle minutter. 
Klavs har ydet en meget lang og trofast indsats for lauget, som formand, som 
dirigent ved utallige generalforsamlinger, som redaktør af bladet og det fort-
sætter med at det er ham der sætter det op, laver layout, læser korrektur osv. 
Det er en meget lang og trofast indsats. TAK for det, for du er let at samar-
bejde med, fleksibel og lydhør og interesseret i at løse opgaven. 
 
Men det der berettiger til at alle forbehold må vige er dit virke som dansein-
struktør. 
Det er en opgave som især i starten men dog stadig kræver omhyggelighed 
og præcision, og med dine egne krav til dig selv om at det skal være i orden 
og korrekt, så er det stadig en nøgleopgave i lauget. Få andre kan løse den, 
ingen andre kan løse den som dig. 
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For du gør det med en afdæmpet autoritet så du ikke med din person eller for 
megen tale skygger for indholdet. Du forstår kort sagt at formidle dansein-
struktion og danseglæde så det bliver dansen og ikke dig selv der står i fokus. 
 
Som musiker har jeg fundet frem til det ord der bedst karakteriserer din stør-
ste kvalitet: det er ordet musikalitet: 
 

Det er din evne til at give netop den tilstrækkelige instruktion og vejled-
ning til at dansen kan forløbe let og ubesværet 

Du har blikket for hvornår der skal gribes ind med instruktion eller små 
rettelser 

Du har en dyb fornemmelse for flowet i en dans eller i et hel bal, at de 
stemninger der bygges op skal understøttes og ikke bremses eller 
hakkes i små stykker af flere ord end nødvendigt. 

 
Det er denne musikalitet der er dit helt særlige særkende. Og det er ikke så 
ringe endda når aktiviteten netop er folkedans og folkemusik. Så skal det jo 
netop udøves med sans for og evnen til at forløse musikaliteten i den enkelte 
dans og i et helt bal. 
 
Jeg ved fra jer dansere som også er aktive i andre sammenhænge, at Klavs på 
dette punkt er noget helt særligt. 
 
Det synes jeg også og derfor var jeg nødt til at feje de to forbehold ad banen, 
altså at vi normalt ikke fremhæver nogen frem for andre og at vi normalt vil 
tage hensyn til de beskedne, der ikke ønsker offentlig omtale. 
 
Netop et 30 års jubilæum, udsat pga. corona, bliver så dagen, hvor det blev 
muligt at sige dig tak for din indsats og for din musikalitet som danseinstruk-
tør. 
 
Som et beskedent ydre udtryk for vores taknemmelighed vil jeg her overræk-
ke dig laugets gave til dig, blomster og vin. 
 
I håbet om et langt fremtidigt samarbejde vil jeg bede medlemmerne om at 
udbringe et trefoldigt hurra for Klavs, Han længe leve, Hurra, Hurra, Hurra. 
 
Jakob Frandsen 
11. oktober 2021.  
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Indkaldelse til generalforsamling 
 

Mandag den 14. marts 2022 kl. 17.00 
 

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 
 Magda Arendrup, Palle Bidstrup & Asmus Muurman 
 

 Suppleanter på valg: 
 Ole Larsen & Astrid Hansen 
 

 Revisorer på valg: 
 Helmer Jakobsen og Ulrich Clausen 
 

** Forslag til behandling på Generalforsamlingen, 
 herunder forslag til vedtægtsændringer, skal  
 være formanden (Jakob Frandsen) i hænde senest           
 mandag den 7. marts 2022 
 

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 19.30  


