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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 
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  
Tlf.: 93 92 20 45 

E-mail asmusmuurmann@yahoo.com 

Suppleant:  

Klavs Munklinde Hansen 
Tlf.: 27 20 63 83 

E-mail: klavs@munklinde.dk 

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 synes 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 på bagsiden af bladet. 
Har du spørgsmål til orkesteret, så kontakt orkesteransvarlig: 
Jakob Frandsen på tlf.: 20 75 33 34  
mail: jakobfrandsen5@gmail.com 

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

Mad skal der til 
Vi gentager succesen  med fællesspisning til juleafslutningen  

den 5. december kl. 18.00 (for egen regning). (Forhåndstilmelding) 
Man kan også blot  dukke op til dansen starter kl. 19.30 

Tringennemgang i efteråret  
Vi har i foråret 2022 mødtes kl. 19.00 på mandagsdanseaftnerne for at arbej-
de lidt med de enkelte grundtrin. Vi har følt at der har været en udvikling for 
både øvede såvel som for mindre øvede dansere, denne udvikling vil vi rigtig 
gerne fastholde.  
 
I dette efterår vil vi arbejde os ind på Fanø dansen, 
(Sønderhoning, Fannike og Rask sønderhoning)     
Så må vi se hvor mange aftner vi vil bruge på det, 
om vi skal bruge hele efteråret betyder ikke noget, 
det mest vigtige er at alle er trygge ved at kaste sig 
ud i Fanø dansen. 
Vi starter denne tringennemgang mandag  
den 26. september kl. 19.00. 
Alle er meget velkommen til at deltage.  

mailto:jakobfrandsen5@gmail.com
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Historien meget kort fortalt: Kræn Jerup var den meste kendte vend-
sysselspillemand i midten og slutningen af 1800tallet. Hans søn lærte 
al musikken, men emigrerede til USA og lærte musikken videre til bar-
nebarnet Dwight.  
 

I Vendsyssel var der ikke længere nogen til at spille musikken. I Dan-
mark har duoen Jensen & Bugge spillet sammen siden 2001. Det var 
første år af deres konservatorietid på Folkemusiklinjen i Odense. I alle 
18 år har deres hovedfokus ligget på arbejdet med den danske traditio-
nelle musik direkte fra gamle spillefolk.  

Septemberbal ! 
Lørdag den 17. september 2022 

Kl. 19.00 - 23.00 
 

Dwight Lamb, Jensen & Bugge 
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Via Anni Lehman på Tønder Festivalen fandt Mette og Kristian frem 
til Dwight på prærien i Iowa, USA. Det blev starten på et varmt ven-
skab og gennem de sidste 11 år har duoen og Dwight arbejdet med det 
gamle Vendsyssel repertoire, hørt historierne og turnéret sammen. 
  

Og tilbage i Danmark er musikken blev lært videre til nysgerrige, her 
boende spillemænd. Indtil videre er det blevet til 20 turneer sammen 
med Dwight i USA og nu står vi overfor den 5. i Danmark..  
 

De tidligere turnéer herhjemme har blandt meget andet budt på koncer-
ter på Alsion i Sønderborg, Hofteatret i København, Tønder festival, 
Højbystævnet mm. På den anden side af Atlanten er der lavet tv-shows 
i South Dakota, spillet i danske emigrantbyer som Elk Horn og Viborg, 
spillet på festivaler i hele Midtvesten og langs den amerikanske vest-
kyst.  

Entre inkl. kaffe og kage 120,- for medlemmer 100,- 
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Formandens beretning 2021-2022. 
 

Her på bagkanten af pandemien må det være på sin plads at nævne nogle få 
iagttagelser. Der er sket et gradvist skifte over de seneste to år hvor vi i sam-
fundet og i lauget er gået fra stor usikkerhed, voldsom bekymring og ringe 
viden om corona til at de fleste mennesker har rimelig viden om sygdommen 
og de fleste tiltag har virket efter hensigten. Nedlukninger har ramt meget 
forskelligt, nogle brancher har været lagt ned i månedsvis, skoler og instituti-
oner har været lukket, mens andre har arbejdet hjemmefra i lange perioder.  
Det er heldigvis alt sammen ovre. Når der igen vil dukke nye varianter af 
corona op eller influenza sæsonen igen står for døren til næste vinter, så vil 
vores reaktion være mere afdæmpet og mindre frygtsom. Men sygdommen 
vil for altid have sat sit præg. Jeg vil huske 1) glæden over at en samlet ind-
sats faktisk har båret frugt, 2) at livet og helbredet kan være skrøbeligt, og 3) 
at det er vigtigt i en udfordret tid alligevel at deltage i glædesfyldte aktiviteter 
som for vores vedkommende er fællesskabet om folkedans og –musik.  
 
Laugets orkester 
har holdt sin rytme med at spille hver mandag. I lige uger øver vi, i ulige 
uger spiller vi til dans. Sammenlignet med andre orkestre giver det en god 
rækkefølge. Vi øver tit nok til at blive bedre og vi strammer os an fordi vi 
skal aflevere resultatet til glæde for nogle dansere. Det er en god opskrift på 
at blive bedre og holde gejsten vedlige.  
Vi er tre forspillere der på skift sætter programmet, øver det med de øvrige 
medlemmer i orkestret og endelig spiller for ved danseaftenen. Efter at Søren 
mere permanent er flyttet til Sjælland er hans opgave som forspiller overtaget 
af Asmus som allerede har givet os prøver på sin kunnen som forspiller og 
desuden henter han nye melodier til lauget ud fra sine mange kontakter i mil-
jøet for folkemusik.  
Vi har da også savnet lyden af harmonika efter Sørens flytning, men heldig-
vis har vi fået Inge med. Hun har stor indsigt i folkemusikken og spillet i fle-
re sammenhænge. Vi håber hun kan afse tid til at fortsætte i lauget. 
 
Økonomi 
Generalforsamlingen valgte at følge bestyrelsens forslag om at fastholde et 
kontingent på 150 kroner. Det var lige netop det beløb vi havde opkrævet, så 
derfor slap vi for det bøvl med at skulle betale tilbage eller opkræve det 
manglende.  
Vores økonomi er meget gennemskuelig. Vi tilstræber at mandagsdansen 
skal løbe rundt i sig selv. Alle deltagere, osse musikerne, betaler for den kaf-
fe og kage vi får. Det er ret enkelt.  
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Værre er det med ballerne. Her er udgiften kendt fordi vi laver kontrakt med 
et orkester, men vi ved aldrig hvor mange der kommer. Oftest giver det un-
derskud og generelt er der et vigende antal deltagere til ballerne. Noget kan 
skyldes corona, noget kan skyldes vejret og et voldsomt stormvej lige netop 
den aften vi havde januarbal, men den generelle tendens skyldes nok osse den 
voksende gennemsnitsalder hos os. Flere døjer med småskavanker, et slidt 
knæ, et hoved der ikke tåler så megen snurren rundt. Hvornår må vi stoppe 
med at arrangere baller? Det er et pinagtigt spørgsmål for det er en af kronju-
velerne i lauget, så det er en beslutning vi nødigt vil træffe. Men hvis delta-
gelsen i ballerne fortsætter med at falde, bliver vi nødt til at stoppe når kassen 
er tom. Vores aktiviteter kan fortsætte så længe der er tilslutning og at det 
løber rundt økonomisk. Hidtil har vi dog ikke kunnet finde på tiltag der kan 
vende den nedadgående tendens.  
 
Spillemandsfestivalen 
 
En dejlig undtagelse fra den vigende tendens er vores festival. Efter to år med 
aflysning pga. forsamlingsforbud under corona, så gennemføres Spillemands-
festivalen lørdag d. 7. maj 2022 med Tove de Fries som instruktør. Det er et 
arrangement vi er stolte af, og det trækker stadig mange musikere til når vi 
kan byde på kompetente og inspirerende instruktører. Og danserne får virke-
lig smæk for skillingen med hele fem forskellige orkestre som hver især væl-
ger at spille nogle af deres bedste danse. Her er endelig et arrangement med 
stor kvalitet for både musikere og dansere samtidig med at vi har godt styr på 
økonomien, så der bliver balance mellem indtægter og udgifter på dette arran-
gement.  
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Arbejdet i bestyrelsen 
 
Sidste år skrev jeg følgende i beretningen.  Da det stadig gælder kommer det 
ordret igen. ”Det er en 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, webredak-
tør 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.  
 
Samarbejdet med Trekanten 
 
Vi har generelt et godt samarbejde med Trekanten og deres medarbejdere. I 
de mange måneder med corona restriktioner har vilkårene ændret sig hyppigt 
og hver gang myndighederne enten strammede eller slækkede på restriktio-
nerne. Det har været en forvirret tid for alle parter. Fra tid til anden har det 
knebet med informationerne fra Trekanten om hvordan de tilrettelagde åb-
ningstiderne så vi kun har haft ganske kort tid til at ændre praksis eller infor-
mere vores egne brugere.  
På sigt ændrer Trekanten sine åbningstider således at der bliver lukket tidli-
gere på hverdage for til gengæld at kunne holde mere åbent i weekender når 
der er ønsker om lokaler til arrangementer. Vi har i lauget fået status som 
superbrugere. Det betyder at Trekanten har tillid til at vi kan håndtere at være 
på Trekanten på tidspunkter hvor huset ikke vil være betjent. Det er vi glade 
for. Konkret betyder det at mandagsdansen ikke behøver slutte kl. 21, hvor Tre-
kanten lukker, men vi kan fortsætte til kl. 22 som hidtil mod at vi sikrer at alle døre 
og vinduer er lukket og at vi i tilfælde af brand ved helt nøje hvordan vi sikrer at alle 
har forladt bygningen. Det er krav vi godt kan leve op til og dermed bidrage til at vi 
kan bruge huset som hidtil. 
 

Bevægelseshuset 
Som noget helt nyt har Boligforeningen Himmerland i samarbejde med nogle 
store fonde og Aalborg Kommune udformet et projekt med et bevægelseshus 
for lokalområdet. Huset tænkes især som et supplement til den sport der of-
test dyrkes i foreninger, altså fodbold, håndbold mv. Her er der allerede man-
ge muligheder for at dyrke sin motion. Det nye bevægelseshus skal derfor 
være rettet mod dans og bevægelse, osse de former der ikke nødvendigvis er 
knyttet til foreninger, for alle har jo godt af at bevæge sig.  
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Lauget har deltaget i et møde om ideerne bag bevægelseshuset og vi er frem-
kommet med vores ønsker til indretningen. Huset skal placeres så tæt på Tre-
kanten at cafeen kan betjene begge huse. Mange praktiske spørgsmål er sta-
dig ikke løst, men skitserne til huset og dets placering er udformet, og finan-
sieringen er på plads så vi forventer licitation på bygning af bevægelseshuset 
i efteråret 2022. Det bliver spændende at følge og især at kunne afprøve om 
gulvet i en af de to sale er bedre egnet til vores folkedans. Vi må se og er 
spændte på resultatet.  
 
Fremtiden 
 
Hvornår er vi så få at vi må lukke? Bliver det økonomien eller for få valgt til 
bestyrelsen der tager livet af lauget? Det er spørgsmål som både bestyrelse og 
medlemmer med tage alvorligt. Det er ikke nogen akut krise, men vi kan se 
tendensen med vigende deltagelse og faldende kapital og er derfor nødt til at 
nævne det så alle er informeret og kan handle på den viden. Indtil videre fort-
sætter vi dog ufortrødent fordi det er sjovt og meningsfuldt at samles om mu-
sik og folkedans. Lad os håbe og arbejde for at det er muligt i en del år end-
nu. 
 
 
Tak for ordet. 
Jakob Fransen 
10.03.2022. 
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2015 

2000 

2010 

2005 

Bettys tanker om at starte dansen igen  
efter Coronaen (i samtale med Ole Larsen)  

Føltes det ok igen at kunne være tæt, røre 
hinanden og skifte partner efter flere års   
isolation? 
Jeg var egentlig ikke særlig bange for at gøre 
”som vi plejede”, jeg tænkte at folk ville blive 
hjemme, hvis de var dårlige – og vi havde jo 
både håndvask og sprit til rådighed.  
Men jeg var skeptisk da der kom alternative 
måder at gøre det på – uden skift af partner, 
uden kredse, uden sang til kaffen. Da tænkte jeg godt nok at det var lidt ”pseudo” 
og at meget af charmen forsvandt med de mange begrænsninger – og hvor længe 
kan det her blive ved – kan vi holde gejsten oppe. 
Så det var rigtig dejligt, da vi kom helt tilbage i den gamle gænge. 
 

Var det nemt at komme af sted hjemmefra igen efter en lang periode derhjemme? 
Det var meget specielt, for vi havde jo vænnet os til ingenting at skulle. Det var 
underligt – virkelig – man havde tiden fuldstændig fri på en helt ny måde – man 
kiggede jo knap nok i kalenderen, for der var jo ikke noget. 
Det kræver jo en indsats at holde sig fysisk i gang - og det havde vi bestemt os 
for at vi ville – så det var jo bare af sted. Og jeg lod mig ikke ”forføre” til at  
fortsætte med denne ”frihed” og blive hjemme. 
 

Hvordan holdt I jer fysisk i form under Coronaen – dansede I til Kristian Bugge 
på nettet? 
Nej det vil være en overdrivelse at sige, men jeg har gået rigtig mange ture – som 
i RIGTIG mange ture! 
Jeg har også haft et motionsprogram (og Kaj har sine udendørs-aktiviteter). 
Så formen var egentlig helt fin, da vi startede igen. Bekymringen gik mere på, 
om vi nu kunne huske det hele. Men så har vi jo heldigvis Klavs! Det var en trøst 
at vi alle ”havde været ude” og dermed var ligestillede. 
 

Til sidst kunne jeg jo spørge som Ole Henriksen: Betty, hvad glædede du dig  
allermest over ved at starte dansen igen? 
Samvær – samspil - og det at være fysisk aktiv på den måde man er, når man 
danser. 
Det at opleve at verden ikke var gået helt af lave – at det godt kunne genopstå. 
For jeg har godt nok haft en periode hvor jeg tænkte, at det ikke kommer til at 
køre igen. Noget kunne godt smutte i svinget ved sådan en omgang – og det  
kunne meget vel være vores dans. 
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2007 1997 

10 års jubilæum 2000 
2010 

Dér fik jeg heldigvis ikke ret – og jeg er ikke bekymret for noget efterårs-
comeback for Coronaen. 
Jeg tænker bare ”hold da op hvor er det dejligt at vi er kommet ud af det”. 
Men det bliver underligt om nogen år at kunne fortælle om det til nogen der 
er børn nu, og som måske ikke har været så bevidste om, hvad det har betydet 
for os voksne.  
Jeg syn’s i øvrigt at det er vildt imponerende som spillemændene har holdt 
fanen højt og holdt sammen undervejs, hvor de har fundet forskellige mulig-
heder for at spille sammen. 

 

Kontingentindbetaling! 
Kontingent for en hel sæson (1. august 2022 - 31. juli 2023) koste 150 kr. 
Beløbet bedes indbetalt senest 10. 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 indbeta-
ling.  
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: Da de fleste af os sjældent går med kontanter på os, arbejder kasseren 
på at der bliver flere forskellige måder hvorpå der kan betales for både kon-
tingent og indgang til de forskellige arrangementer. 
Mere herom senere. 
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ADSL generalforsamling 2022 
14-03-2022 

1. Valg af dirigent og referent 
Klavs vælges som dirigent. 

Asmus vælges som referent. 

2. Formanden aflægger beretning 
Læs næste blad for indhold. 

Årsberetningen godkendes. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
Ulrik (revisor) gennemgår regnskabet da Palle ikke er til stede. Bilaget er i 

orden. 

Laugets 57 medlemmer medfører at kontingenter stadig udgør største post 

under indtægter. Mandagsdansen er næststørste post og svarer cirka til ud-

giftsposten. Der har ikke været nytårsbal og spillemandsfestival under co-

ronanedlukningen, så her er indtægter og udgifter nul. De afholdte baller 

(september og november) har begge underskud (godt 3000 total). Andre ud-

gifter er DGI-kontingent, kontorhold, representation, PR og tryk, generalfor-

samling og renter og gebyrer (netbank). Balancen er -40,3 kr. Foreningens 

indestående er 10.990,71 kr. 

Der spørges til udgiften generalforsamling. Af årsberetningen fremgik det 

ikke tydeligt at denne var flyttet til efteråret (ikke aflyst). 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer mm. 
Magda, Palle og Asmus er på valg. Alle genvælges. 

Ole er på valg og genopstiller. Astrid Isabel er på valg og genopstiller ikke. 

Klaus opstiller og vælges. 

Ulrik og Helmer er på valg som revisorer. Begge modtager genvalg. 

5. Fastsættelse af kontingent 
Det vedtages at kontingentet forbliver 150 kr. 

6. Indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag. 
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7. Idéer til næste års arbejde 
 
1. Fanøkurses luftes som en idé. 

2. Man kunne spørge nye dansere om hvordan de har opdaget Lauget og 

hvorfor det syntes om det. 

3. Man kunne invitere unge ud til spillemandsfestivallen. Måske til halv 

pris 

4. Alderskløften nævnes – man kan prøve at få flere jævnaldrende ind – 

motion er oppe i tiden. 

5. Der kunne arbejdes på at gøre op med at komme som par – mange   

potentielle dansere er enlige. 

6. Der kan laves mere PR som annoncer (store) i gratisblade som fx ons-

dagsavisen der ses af mange. 

7. Begynderdans anbefales for at nye ikke kastes direkte ud i det. 

8. Man kunne målrette arrangementer til unge. 

8. Eventuelt 
Det nævnes at kontanter er et irritationsmoment. Et klippekortssystem fore-

slås som værende en løsning. En ulempe er dog at det kan være svært at få 

overblik over mandagsaftensindtægterne. 
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Dobbeltbal med:  
Fladstrand Spillemændene &  

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
 

Fredag den 11. november 2022 kl. 19.00 - 23.00 

Bagerst > Birger, Ole, Gunnar, Villy, Arne 
Front > Morten, Lisbet, Torben, Mogens 

Aalborg Danse- og Spillemands-
laug er et laug hvor spillemænde-
ne selv sætter   repertoire. Vi 
vælger melodier fra forskellige 
egnes traditioner og har således et 
bredt udvalg af især traditionel 
spillemandsmusik men også ny  
musik inden for traditionen.  Vi 
supplerer med nordiske toner og 
enkelte balkandanse. Vi holder 
meget af at spille til dans. 

Vi spiller med liv og sjæl for 
at bevare en kulturarv – spille-
mandsmusikken. Men vil føl-
ger med tiden, for uagtet mu-
sikkens rødder er folkemusik 
også den måde, hvorpå den 
bliver spillet nu til dags. 
Først og fremmest er vi leve-
ringsdygtige i musik til folke-
dans, og vi er på hjemmebane 
når vi spiller til dans. 

Entre inkl. Kaffe og Kage: 80,-  
For Laugets medlemmer og Frederikshavns folkedanseres medlemmer kun 60,- 
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En lille appetitvækker! 

Vi er i den lykkelige situation at en anonym sponsor har budt ind med, 

at vedkommende vil betale honorar til orkesteret hvis det kan arrangeres 
at få ”Mads Hansens Kapel” på Trekanten for at spille til et bal. 

Det er lykkedes Palle Bidstrup at få en kontrakt i hus. 

Så et stort kryds i kalenderen den 21. januar 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mads Hansens Kapel er: 

 Jonas Lærke Clausen - Violin  

 Martin Strange Lorenzen - Klarinet  

 Sebastian Boesgaard Bloch Larsen - Guitar  

 Emil Ringtved Nielsen - Bas  

 Julian Svejgaard Jørgensen - Klaver  

Meget mere i næste blad der udkommer omkring nytår 2022/2023 
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Arrangementskalender for efteråret 2022 
 
Mandag d. 8. august. Orkester øver kl. 19.15 
 

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

Mandag d. 5. september. Orkester øver kl. 19.15 
 

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

Lørdag d. 17. september Septemberbal 19.00 - 23.00 
 

Mandag d. 19. september. Orkester øver kl. 19.15 
 

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

Mandag d. 3. oktober. Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 10. oktober. Mandagsdans i salen kl. 19.30 

 

Mandag d. 24. oktober. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 31. oktober Orkester øver kl. 19.15 
 

Mandag d. 7. november . Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Fredag d. 11. november Dobbeltbal 19.00 - 23.00 
 

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

Mandag d. 21. november. Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 28. november. Orkester øver kl 19.15 
 

Mandag d. 5. december . Juleafslutning med fællesspisning kl. 18.00  
efterfulgt af  Mandagsdans i salen kl. 19.30 
 

Mandag d. 12. december. Orkester øver kl. 19.15 
 

Juleferie 


