
Lirekassen 
Januar 2011 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Roskilde Spillemandslaug 

 Onsdagsdansen 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 
 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

 

Cd-indspilningen den 27. og 28. november 

Selvom vejret absolut ikke var med gruppen, der skulle indspille laugets cd, viste alle minus 

én, at vejret ikke skulle styre projektet. Man mødte veloplagte og motiverede op til 

indspilningen, som blev gennemført på de to dage, der var afsat. Alle ydede en kæmpe indsats 

for at opnå et resultat, som lauget kan være stolt af. Det færdige resultatet må man vente 

med at høre til cd’en udkommer i det nye år, men det kan dog afsløres, at man godt kan 

begynde at glæde sig til det, man får præsenteret. 

 

Laugsaften den 5. januar kl. 19.00 

På laugsaftenen øver vi - sammen med Kristian og Morten: 

Pe’ Broens Rheinlænder og Grønne Aal. 

 

Herefter spiller vi følgende repertoire til onsdagsdansen: 

Roskilde Spillemandsmarch 

Fynsk Polka efter Alfred Larsen & Fløjte Niels 

Tomas Håårds Schottish 

Kristians Schottish 

Tosse Marens Totur 

Brøndums Hopsa 

 

Totakts Pols (Schlaraffenland) 

Totakts Pols (Aben hedder Joko) 

Ottetur fra Mandø 

Den firkantede Sløjfe 

Hornfeldt 

Jacob Hansens Vals 

 

Pe’Broens Rheinlænder 

Røragenvalsen – Familievals 

Hemmelig Sekstur 

Jødetur fra Mors 

Anglaise af Keld Nørgaard 

Svensk Anna’s Vals 

 



Generalforsamling 
 

Lørdag den 26. februar kl. 15.00 

 

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling, der afholdes i Kulturhuset Kildegården, 

Helligkorsvej 5. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Evt. forslag til vedtægtsændringer skal være oldermanden Hans Jørgen Tonnesen i hænde 

senest tre uger inden generalforsamlingen. Nærmere derom i februar-Lirekassen. 

 

Med venlig hilsen - oldermanden 
 

 

 

Onsdagsdansen 
 

Onsdag 5. januar 

20.00 Sekstanterne 

20.45 de Waldemar 

21.30 Lauget 

 

Onsdag 12. januar 

20.00 Bunkespil 

20.30 Nøddeknækkerne 

21.30 Piraterne 

 

Onsdag 19. januar 

20.00 Bunkespil 

20.30 Olga Polka 

21.30 Rejseorkestret 

 

Onsdag 26. januar 

20.00 Bunkespil 

20.45 Fællessang med Kontra Otte 

21.15 Kontra Otte spiller til dans 

 

Da jeg er ene om at stå for arrangementet, ser jeg gerne, at nogle hjælper til. I hvert fald med 

at passe baren. 

Flemming Rosenberg 

 

 

Bunkespil: 

 

Onsdag 12. (30 min.) 

”Nu går det godt igen” polka – Vals fra Kall - Norsk Schottish - Engelsk Kvadrille - Skørpinge 

Firtur – Råby Hopsa. 

Filibumvalsen - Schottish från Gumboda - Baglæns Kontrasejre – Ane lousises Fynbo 

(familierheinlænder) - Vil du være min hjerteven?/Åh Susanna/Fætter Mikkel (medley)*.  

 

Onsdag 19. (30 min.) 

”Nu går det godt igen” polka - Schottish fra Lyø - Engelsk Kvadrille - Skørpinge Firtur - Vil du 

være min hjerteven?/Åh Susanna/Fætter Mikkel (medley)*.  

Dal Johans Vals - Sommarvals (Ale Möller) - Schottish fra Kall - Sekstur fra Brandelev - Skæve 

Thorvald. 

 

Onsdag 26. (45 min.) 

”Nu går det godt igen” polka - Engelsk Kvadrille - Skørpinge Firtur - Schottish fra Bingsjö - Den 

fine Madam Sne - Myldretid i Malmø - Kurts Engelska - Vil du være min hjerteven?/Åh 

Susanna/Fætter Mikkel (medley)*. 



Trippevals nr. 353 - Schottish fr. Idre nr. 2 - D-durs Polska (Som Hambo) – Vals fra Kall - 

Bette mand i knibe - Sekstur på række - Den Muntre Kreds - Hopsa efter Helge Sørensen. 

 

* Alle melodier spilles i G-dur tre gange hver i sammenhæng. Noderne til den første melodi ses 

her nedenfor. De andre kan du. Melodierne spilles uden gentagelse af repricerne. ØV DET!! 

Dansen, som skal bruges til disse melodier, er en nytårsoverraskelse til danserne. Forklaring 

følger onsdag den 12. 

 

 

Vil du være min hjerteven? 

 
 

Melodivalg: Flemming Rosenberg og Jørgen Sten Andersen 

Forspiller: Jørgen Sten Andersen 

 

 

 

Onsdagsværter vinter og forår 2011 
 

Januar  Flemming Rosenberg   36 75 19 38 

Februar  Mette Vedfelt   22 11 18 93 

Marts  Birthe Hansen & Kurt Nielsen  46 36 37 50 

April  Knud Kristiansen   46 35 01 39 

Maj  Kirsten Meinertz   59 44 04 54 

 

 

 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

 

Sønderhodag & dobbeltbal 
 

Lørdag den 5. februar 
 

 

 

  

Dansekursus i sønderhoning 

 

og 

 

spillekurser med Jæ’ Sweevers 

 

(se nærmere under Musikaftenskolen 

længere fremme i Lirekassen) 

 

Jæ’ Sweevers: 

Peter Uhrbrand, Ove Søgaard, Ole Mouritzen 

 

 



Dobbeltbal med 
 
Jæ’ Sweevers 
 
og 
 
Lang Linken 
 
i Guldaldersalen, Hotel Prindsen, 

Algade 13 

Kl. 20:00 – 24:00  

Lang Linken: 

Pris for dobbeltballet: kr. 125,- Carl Erik Lundgaard, Poul Lendal, Keld Nørgaard 

 

Hotel Prindsen tilbyder middag, 2 eller 3 retter til specialpris. 

Forret: Torsk bisque med æbler, selleri og bacon. 

Hovedret: Salviefarseret svinemørbrad med rosenkål, kartoffeltærte og citronsmør. 

Dessert: Vanilleparfait med krokant og syltede kirsebær. 

2 retter: 200 kr. - 3 retter: 275 kr. inkl. 1 glas vin til hver ret. 

 

Skal forudbestilles inden den 1. februar i receptionen på Hotel Prindsen, tlf. 46 30 91 00, via e-

mail info@prindsen.dk eller ved personlig henvendelse. 

 

Vel mødt! 

Roskilde Folkedanserlaug 

 

 

Generalforsamling 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Roskilde Folkedanserlaug 

lørdag den 26. februar kl. 16:00 i Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5 

 

I det forgangne år har folkedanserlauget for første gang ikke haft en fuldtallig bestyrelse. 

Bestyrelsen har kun bestået af Jørgen, som er foreningens kasserer, og mig, Jens, som er alm. 

bestyrelsesmedlem. Alligevel har der i løbet af året været afholdt tre baller som sædvanligt, og 

med stor publikumstilslutning. Når det var muligt at gennemføre disse arrangementer, skyldes 

det de mange dansere, som gav deres støtte og opbakning og – ikke mindst – praktiske hjælp. 

Det skal I have tak for. Uden jer var det aldrig lykkedes. 

 

Ved generalforsamlingen i år håber vi på at få samlet en fuldtallig bestyrelse med formand og 

det hele. To personer er alt for få. 

I løbet af foreningsåret mødes bestyrelsen ca. fire gange for at aftale, hvilke orkestre vi ønsker 

at få til at spille til de baller, vi afholder for vores forenings dejlige dansere. Vi indgår aftaler 

med orkestrene, planlægger de praktiske ting og får ideer til, hvad vi vil til næste år, da 

orkestrene sommetider skal bestilles et år forud. 

Ved ballerne er bestyrelsen ansvarlig for, at de praktiske ting bliver gennemført, bl.a. ved at 

skaffe hjælp fra medlemmer. 

Bestyrelsesmøderne foregår i en fornøjelig stemning. 

 

Så mød endelig op til generalforsamlingen, stil op til bestyrelsen eller stem på de personer, der 

er interesserede i at deltage i bestyrelsens arbejde med at afholde gode baller med 

inspirerende musik - også for fremtiden. 

Generalforsamlingen afvikles i.h.t. dagsorden i foreningens vedtægter. 

 

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning samt dans - uden entre for medlemmer. Se 

næste side. 

På folkedanserlaugets vegne – Jens Markvard Andersen 

 



Bal efter generalforsamlingerne 
 

Dans til musik fra hele to orkestre: Roskilde Spillemandslaug og SVØBSK. 

 

Lørdag den 26. februar kl. 20:00 

i Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5 

 

En fantastisk danseaften - uden entre for medlemmer af Folk Roskilde, Roskilde Spillemands-

laug og Roskilde Folkedanserlaug. 

 

Fællesspisning kl. 18–20 af medbragte retter. 

Husk bestik, tallerkener og glas. 

Drikkevarer kan købes på stedet. 

 

Efter måltidet er der traditionen tro tid til at høre et par sange eller lignende. 

 

Kl. 20-21 spiller Roskilde Spillemandslaug op til dans. Lauget er på toppen efter indspilning af 

en ny cd - de spiller sålerne ud af danseskoene! 

 

Kl. 21–23:30 fortsætter SVØBSK 

med spil til dans. 

 

Jørgen Dickmeiss - violin 

Maren Hallberg – harmonika 

Theis Langlands – klaver 

 

Oplev denne nye balkonstellation, som rykker i 

dansefødderne. Tilsammen har de stor 

erfaring i at spille til dans og i at kommunikere 

med deres musik. Spilleglæden er stor, og det 

mærkes tydeligt, at de suger til sig og 

inspireres af hinandens musikalske selskab. 

SVØBSK spiller dansemusik fra hele landet 

med indlevelse, overskud og stor charme. 

 

 

 

 

 

 

 

Folk Roskilde 
 

 

Kætter Kvartet: Ten Years After  
 

Lørdag d. 22. januar kl. 20.00 - Dørene åbnes kl. 19.00 

Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde 

Entre v. døren: 150 kr. - Stud./under 25 år: 75 kr. 

Forsalg:167 kr. inkl. gebyr - www.roskildebilletten.dk 

 

Det er med den største glæde og forventning, at Folk Roskilde kan invitere til et gensyn med 

de legendariske Kætter Kvartet – Ten Years after!! Vi er sikre på, at rigtig mange stadig 

husker den fantastiske stemning, de fire musikere kunne fremtrylle for ti år siden – og der er 

sikkert også mange, der oplevede den fantastiske afskedskoncert i Tarm år 2000. Nu er det 

heldigvis ikke alle afskedskoncerter, der betyder evig afsked, så efter en pause på ti år er de 

fire kættere blevet genforenet i efteråret 2010. 

Konceptet er original musik på en klangbund af dansk/nordisk folkemusik tilsat middelalder-

toner, afro og firestemmige vokalarrangementer. En unik dansk, etnisk musik med verdens-

musikalske rytmer og rockenergi. 

På Ten Years After-turen præsenteres highlights fra repertoiret blandet med lidt nyt 

http://www.roskildebilletten.dk/


 

materiale og nye arrangementer. Der vil 

blive mulighed for at høre kult-klassikere 

som Elverdans, Når Vi Kommer Hjem Til 

Mor og Wham’ No’e Glæ’e. Og måske bliver 

der også plads til en gang hegnhopning. 

Det afgør publikum … 

Kætter Kvartet var en del af 1990'ernes 

nyskabelse inden for den danske folke-

musikscene. Dannet o. 1993 af John Bæk 

(mandolin, guitar, sang) og Søren Korshøj 

(violin, sang). Efter en kort og glorværdig 

karriere blev orkestret officielt opløst med 

en afslutningskoncert på Tarm Festivalen 

juni 2000. Ud over Bæk og Korshøj bestod 

orkestret af Svend Seegert (keyboard, 

sang) og Peter Weis-Fogh (percussion). 

Weis-Fogh blev i 1996 erstattet af Vivi "di 

Bap" Kristensen (trommer, percussion, 

sang). 

 

 

Stilen var baseret på egne kompositioner inden for dansk og nordisk folkemusik, med masser 

af sang og firestemmige kor. KK fik ry som et af de absolut bedste live-bands på folkscenen og 

turnerede flittigt i Danmark – med afstikkere til Sverige, Tyskland og Belgien. KK udgav fire 

cd'er (heraf to live-cd'er). 

Bæk, Seegert og Korshøj forsatte hver for sig det musikalske virke inden for sangskrivningen, 

mens Kristensen og Korshøj videreførte den dansk/nordiske stil i bandet Instinkt. 

Kætter Kvartet er stadig: John Bæk: mandolin, guitar og sang - Søren Korshøj: violin, guitar 

og sang - Svend Seegert: keyboard, guitar og sang - Vivi di Bap: Trommer, percussion og 

sang. Se www.myspace.com/kaetterkvartet og www.johnbaek.dk/kk.htm 

 

 

Glæd jer desuden til: 

10. februar: Søren Korshøj & Tobias Trier 

10. marts: Helen Blum & Harald Haugaard Kvartet 

7. april: Aviaja Lumholt Band 

 

 

 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

 

Sønderhodag 
lørdag den 5. februar - på Gråbrødre skole 
 

Dans 

Lærer Henrik Larsen 

Hold nr. 10601 kl. 13.00-16.40 

Musik: Steen Jagd Andersen, Peter Gorm Sørensen, Kirstine Uhrbrand 

 

Harmonika 

Lærer Ole Mouritsen 

Hold nr. 10801 kl. 14.00-17.00 

 

Violin 

Lærer Peter Uhrbrand 

Hold nr. 10802 kl. 14.00-17.00 

Ole Mouritsen og Peter Uhrbrand spiller begge i Jæ’ Sweeers. 



 

Torader 

Lærer Sonnich Lydom 

Hold nr. 9803 kl. 14.00-17.00 

 

Pris for undervisning pr. hold kr. 95,- 

Tilmelding til undervisning nødvendig - se aftenskolens hjemmeside på www.lirumlarum.dk 

eller tlf. 46 36 91 00. 

 

Dobbeltbal samme dag med Jæ’ Sweevers og Lang Linken i Guldaldersalen på Hotel 

Prindsen – med spisning før ballet: se under Folkedanserlauget. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

 Roskilde Spillemandslaug 

 Onsdagsdansen 

 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 Roskilde Spillemandsstævne 

 Fællesmødet 

 

e-Lirekassen indeholder alene indlæg fra ovenstående foreninger/aktiviteter. Eventuelle indlæg 

fra medlemmerne af disse foreninger skal fremsendes til formanden/oldermanden i 

pågældende forening senest den 5. i måneden inden indlægget ønskes bragt. 

 

e-Lirekassen udsendes til medlemmerne af Roskilde Spillemandslaug, Roskilde 

Folkedanserlaug og Folk Roskilde. 

Adresseændring meddeles til lauget.emailliste@gmail.com (Roskilde Spillemandslaug), 

mbd.jj@hotmail.com (Roskilde Folkedanserlaug) eller lebuchha@webspeed.dk (Folk Roskilde). 

 

e-Lirekassen udsendes for alle måneder pånær juli og august. 

Den udkommer senest den 20. i måneden før. 

Udsendelse: Lene Buch Hansen 

Redaktør: Iben G. Nissen 

 

Se også www.lirumlarum.dk 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

 

Godt nytår! 
 

 

 

http://www.lirumlarum.dk/

