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Denne gang er der indlæg fra: 

 Roskilde Spillemandslaug 

 Onsdagsaftenerne 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Roskilde Spillemandsstævne 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften den 1. februar 

Laugsaftenen vil foregå i Absalons Skoles musiklokale (samme sted som i januar) og 
starter kl. 18.30 - bemærk tidspunkt. Vi vil her én gang mere gennemgå de to nye 
finske schottish’er, vi tog hul på i december, nemlig Esse Schottish og Maler Frans’ 

Schottish – det ville være skønt, hvis vi kunne få 4-5 andenstemmer med. 
 

Repertoire til laugsaftenen den 1. februar 
samt til generalforsamlingen lørdag den 17. marts (se nedenfor) 

 
Roskilde Spillemandsmarch - Fynsk Polka efter Alfred Larsen & Fløjte Niels - Tomas 
Håårds Schottish - Kristians Schottish - Tosse Marens Totur - Mazurka nr. 40 fra 

Gevningebogen - Brøndums Hopsa 

Schlaraffenland - Aben hedder Joko - Stam Villums Ende - Ottetur fra Mandø - Den 

firkantede Sløjfe - Hornfeldt - Jacob Hansens Vals fra Gevningebogen 

Grønne Aal *) - Røragenvalsen - Hemmelig Sekstur - Jødetur fra Mors - Anglaise af 

Keld Nørgaard - Svensk Anna’s Vals 

Husk! Mød op og spil med. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager, når lauget 

skal spille. 

 
*) Kristian lovede at give os teksten til Grønne Aal. Her er de to muligheder: 
A-stykket:     C-stykket: 

One, two, three, four, five,  Aal grönen Aal, 
once I caught a fish alive,  Madamm kåmen se mål dål 

six, seven, eight, nine, ten,  de Kööksch de sitt in´t Kellerlock 
then I let it go again.   un flickt denn Krinolinenrock :l 
Why did you let it go?   (plattysk) 

B’cause it bit my finger so. 
Which finger did it bite? 

This little finger on my right! 
(engelsk børnesang) 
 

Det kunne være sjovt at indarbejde på et tidspunkt … 
Mvh Kristian 



 
Næste laugsaften 
Da Kildegården ikke påregnes at blive klar før april ? (ingen vil give os en dato), vil 

laugsaftenen i marts også blive afholdt i Absalons Skoles musiklokale. 
 

Generalforsamling 2012 

Lørdag den 17. marts kl. 15.00 – Afholdes i ROAR’s klublokaler 

NB: Datoen er flyttet fra den planlagte 25.2. pga. vinterferie, her er alle skoler 
lukkede. 

 
Generalforsamlingen afvikles som følger: 
Kl. 15.00 Generalforsamlingen starter og gennemføres i henhold til vedtægterne. I 

forbindelse med valg kan oplyses, at hverken oldermanden eller kassereren ønsker at 
fortsætte. Da en ”ny oldermand” har vist interesse for jobbet, er grundlaget for en 

stille og rolig afvikling af generalforsamlingen absolut til stede. 
 
Evt. forslag til ændring af foreningens vedtægter skal være oldermanden i hænde 

senest lørdag den 25. februar pr. brev eller e-mail: h-j-t@mail.dk 
Foreningens vedtægter vil være fremlagt på generalforsamlingen eller kan fås ved 

henvendelse til kassereren. 
 
Kl. 18.00 Fællesspisning af den medbragte mad. Husk at medbringe en ret, hvis du 

ønsker at deltage i spisningen. Folkedanserlauget sælger vin samt øl og vand. Vi har 
fået lov til at benytte Roars køkken. 

 
Kl. 20.00-21.00 Lauget spiller til dans. Repertoiret er det samme som på 

laugsaftenen, se ovenfor. 
 
Kl. 21.00-23.30 STRY’FRI fortsætter spillet. Stry’Fri er den gruppe, som nok ville 

have vundet Sjællandsmesterskabet i Folkemusik ved Stævnet i august 2011, hvis 
publikum skulle have stemt om det. 

NB: Fri entré denne aften! 
 
 

Aldershvilestævnet søndag den 3. juni 

Arrangørerne af Aldershvilestævnet har bedt Roskilde 
Spillemandslaug om at spille fra den store scene. 

Da der var stor tilslutning på laugsaftenen, bliver vi 
tilmeldt. 
Læs om stævnet på www.gladdans.dk 

 
Med venlig hilsen - Oldermanden 

 

 
 
 

 

  

Havnespil 2012 

Knud Kristiansen indkalder til ønskeliste 
for havneprogrammet til sommer. 

Henv. knudkristiansen@mail.dk eller 
46 35 01 39. 
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http://www.gladdans.dk/
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Onsdagsaftenerne 
 
Vi fortsætter på Absalons Skole - dog er vi den 22. februar i ROAR’s lokaler 
ved Kildegården! 

 
1. februar - Absalons Skole 

19.00 - 20.30 Hallebyore spillemændene 
20.30 - 21.30 Roskilde Spillemandslaug 
 

8. februar - Absalons Skole 
19.00 - 19.30 Bunkespil 

19.30 - 20.30 Thorvalsen 
20.30 - 21.30 Dobbelt Op 

 
15. februar - Absalons Skole 
19.00 - 19.30 Bunkespil 

19.30 - 20.30 WOS 
20.30 - 21.30 La Bristerne 

 
22. februar - NB ROAR’s lokaler ved Kildegården! 
19.00 - 19.30 Bunkespil 

19.30 - 20.30 De Finurlige spillemænd 
20.30 - 21.30 Lena og Claus + OlgaPolka 

 
29. februar - Absalons Skole 
19.00 - 19.30 Bunkespil 

19.30 - 20.30 Kristian Bugge spiller fandango og Henrik Larsen instruerer i dansen 
20.30 - 21.30 Knud og vennerne 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

Bunkespil 8. februar: Fynsk Polka, Schottish fra Barsebæk, Fanny Power, Gl. Totur 
Vejle, Ottemandsdans, Den toppede høne, Vals fra Sønder Nærå 
 

Bunkespil 15. februar: Peder Phøl, Præmiewhist, Du har så kønt et øje, Baglæns 
kontrasejre, Mettes firtur fra Jyllinge, Blå firtur, Engelsker fra Bohuslen 

 
Bunkespil 22. februar: Chr. Skyttes polka - Klunka polka - Familiesekstur fra Præstø 
- Den toppede høne fra Thy, Halvfemtetur fra Vommevad, Josefine danser 

 
Bunkespil 29. februar: Madsbøls nr. 1, Ja det gjør vi, Du har så kønt et øje, Bette 

mand i knibe, Sekstur fra Brandelev, Tellings hopsa 
 
God fornøjelse 

Karen, Dorthe, Søren, Knud (forspiller) og Mette 
 



Roskilde Folkedanserlaug 
 

Sønderhodag og Dobbeltbal lørdag d. 11. februar 

Undervisning om eftermiddagen: 
Dansekursus i sønderhoning. 

Spillekurser i violin hhv. harmonika - med Jæ’ Sweevers. 
Se nærmere under Musikaftenskolen længere fremme i Lirekassen. 
 

Spisning på Hotel Prindsen kl. 18-20. 
Denne dag byder Hotel Prindsen på middag til speciel pris: 

2 retter, inkl. 2 glas vin: 200 kr. Eller 3 retter, inkl. 3 glas vin: 275 kr. 
Bestil bord på tlf. 46 30 91 00 eller info@prindsen.dk 
 

Dobbeltbal i Guldaldersalen på Hotel Prindsen kl. 20-24 med: 
Jæ’ Sweevers 

Peter Uhrbrand - violin; Kirstine Uhrbrand - klaver; Ole Mouritsen - harmonika. 
Lang Linken 

Carl Erik Lundgaard - harmonika; Keld Nørgaard - violin; Poul Lendal - violin. 
 
Hotel Prindsen giver garanti for, at der i år kan serveres kaffe og små sorte hele 

aftenen. 
Pris for dobbeltballet: 135 kr. 

 
Vel mødt! 
 

 

Generalforsamling 2012 

Lørdag den 17. marts kl. 16.00 afholdes generalforsamling i ROAR’s klublokaler 
ved Kildegården, Helligkorsvej 5. 

(Generalforsamlingen er flyttet fra den 25. februar, da det ikke har været muligt at 
låne lokaler den dag.) 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
1. Valg af ordstyrer (best. foreslår Lisbeth Due). 

2. Foreningens formandsberetning v/Jens, derefter debat. 
3. Kassererens beretning v/Jørgen, derefter debat. 

4. Indkomne forslag. 
5. Valg af formand (lige år) (formand genopstiller). 
6. Valg af kasserer (ulige år/ikke aktuelt i år). 

7. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer (foreningens 2 best.medl. genopstiller). 
Bestyrelsen opfordrer til, at betyrelsen udvides med endnu et par medlemmer - 

ring til Jens på 43 62 12 13 eller send en mail, hvis du er interesseret. 
8. Valg af revisor (revisor genopstiller). 
9. Eventuelt. 

 
Forslag til foreningen sendes til bestyrelsen ved Jens Markvard Andersen, Hyrdeengen 

245, 2625 Vallensbæk, jens.markvard.andersen@albertslund.dk 
 
I foreningsåret har folkedanserlauget fået udvidet bestyrelsen med 2 personer, Kate 

Larsen og Rikke Rasmussen. Alligevel er vi i bestyrelsen så optimistiske, at vi håber 
på at udvide bestyrelsen til fuldtalligt antal (5 medlemmer). Så mød op og lad dig 

vælge ind. 
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Kl. 18-20 Fællesspisning af medbragte retter fra fælles tagselvbord. 
NB: Husk bestik, tallerkener og glas. 
Vand, øl og vin 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 stadig på toppen 
og spiller/stryger endnu en gang sålerne ud af danseskoene! 
 

Kl. 21-23.30 leverer Stry’Fri fremragende spil til dans. Stry’Fri spillede i sommer 
virkelig op til publikums hjerter under Sjællandsmesterskabet i folkemusik ved Stævnet i 

Roskilde, og gruppen huskes stadig som den gruppe, der nok ville have vundet, hvis 
publikum skulle have stemt om det. 

 
Det bliver en fantastisk danseaften - uden entre! 
 

God dans - hilsen bestyrelsen: Rikke, Kate, Jørgen og Jens 
 

 
 

Folk Roskilde 
 
 

 
 

 

 The Sands Family 

En af Irlands mest populære 

folkgrupper 
 

Torsdag d. 9. februar kl. 20 
Gimle, Helligkorsvej 2 
 

Billetter i forsalg: 
www.roskildebilletten.dk 125 

kr.+ gebyr 
Stud./ u. 25: 50 % rabat 
udbetales v. døren. 

Billetter ved døren: 150 kr. 
 

 

 
I februar kan Folk Roskilde med stor fornøjelse præsentere den herlige søskende-

gruppe The Sands Family. I mere end tre årtier har navnet været synonymt med 
folkemusik fra Nordirland. De fire søskende Anne, Ben, Colum og Tommy Sands er 

hver for sig utroligt talentfulde, og sammen har de spillet en betydelig rolle i 
grundlaget for den verdensomspændende interesse i irsk folk og traditionel musik 
siden de tidlige 1970’ere. 

Og her, næsten 40 år senere, synger og spiller The Sands Family for et stadigt større 
publikum med deres unikke blanding af selvskrevet og traditionelt materiale, som 

strækker sig fra det pudsigt-morsomme til det politisk alvorlige - fra sørgeligt til 
hylende sjovt, fra traditionelt til kontemporært - alt sammen professionelt bundet 
sammen af underholdende anekdoter og historier fra deres begivenhedsrige liv. 

The Sands Family og de enkelte medlemmer har altid været meget velkomne på 
spillesteder i Danmark, og det er med største glæde, at Folk Roskilde kan invitere til 

en koncert, som vi ved ikke bare er en aften med musik og sang - det er en kulturel 

http://www.roskildebilletten.dk/


oplevelse og en chance for at dele denne oplevelse med fire strålende optrædende, 
der har en enestående evne til at inddrage deres publikum - og nå langt ud over 
scenekanten. Så glæd jer! 

 

Øvrige arrangementer vinter/forår: 
4. marts kl. 20: Theessink & Møller 
14. april kl. 20: Bente & Leif 
6. maj kl. 20: American Café Orchestra 
17. maj kl. 20: Anna Massie Duo 
1+2. juni: Fødselsdagsfest! 
 
 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Kontrasejre 

Instruktør Henrik Larsen (tlf. 40 83 65 85) - Musik Kristian Bugge 
Søn. 29. januar kl. 13.00-16.40 

Gråbrødre skole, lok. 24 
Pris: kr. 95,- 

Hold nr. 1607 
 

Hvad er kontrasejre? Kontrasejre er en type danse på linje med vals og polka, den 
danses bare i kvadrille. Der findes mange forskellige kontrasejrer fra stort set hele 
Danmark. På dette kursus skal vi danse mange af dem, så vi kan lære dem at kende. 

Vi skal afdække de grundlæggende ligheder i kontrasejrerne, og ikke mindst skal vi 
lære, hvordan vi leger med dem, præcis som man kan lege med en vals og en polka. 

 

NYT: Sammenspil for unge 

Instruktør Kristian Bugge (tlf. 63 11 15 19 / 30 28 15 19) 
Ons. kl. 17.00-18.50 

Absalons Skole 
Pris: kr. 300,- 
8 gange. Start 25. januar og hver anden uge. 

Hold nr. 1508 
 

Er du i alderen ca. 15-30 år, og vil du gerne prøve at spille med andre? Der spilles 
hovedsagelig dansk folkemusik. Du skal have spillet et par år, da det ikke er 
instrumentalundervisning, men sammenspil med andre instrumenter. Alle 

instrumenter er velkomne. Er du i tvivl om noget, ring til Kristian eller aftenskolen. 
 

Sønderhodag i Roskilde 

Lørdag 11. februar 

 

Dans 

Lærer: Henrik Larsen 
Musik: Steen Jagd Andersen, Peter Gorm Sørensen og Kirstine Uhrbrand 

Kl. 13.00-16.40 
Hold nr. 1610 

  

 

Lær at danse sønderhoning, denne særlige og populære dans, der spilles så ofte og 

især til aftenens bal med Jæ’ Sweevers på Hotel Prindsen. Der vil blive en grundig 



gennemgang af trin og fatning. Vi vil også gennemgå fannik og rask sønderhoning, 
som hører med til sættet. 
 

Harmonika 
Lærer: Ole Mouritsen 

Kl. 14.00-17.00 
Hold nr. 1801 

 Violin 
Lærer: Peter Uhrbrand 

Kl. 14.00-17.00 
Hold nr. 1802 

 
På disse 2 hold skal vi lære at spille sønderhoning med det rigtige taw. Du skal være 

øvet på dit instrument og kunne lære en melodi uden noder. Hvis du er i tvivl, så ring 
til aftenskolen. 
 

OBS: Undervisningen foregår på Gråbrødre skole, lok. 24, 27 og 28. 
Pris for undervisning pr. hold kr. 95,-  

 
Tilmelding til aftenskolen på konto +73 89802857 
Tlf. 46 36 91 00 - aftenskolelirumlarum@gmail.com 

 
 

Roskilde Spillemandsstævne 
 
Stævnet afholdes lørdag-søndag den 4.-5. august på Kildegården og i Folkeparken. 
Stævnegruppen vender tilbage med mere info, når programmet er fastlagt. 

 
Sjællandsmesterskaberne under DM i Folkemusik ligger i år søndag den 3. juni i 

forbindelse med Folk Roskildes fødselsdagsweekend. 
PS: Sveriges Radios optagelser fra NM i Folkemusik i Sälen 2011 kan aflyttes på  

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2406  
Udsendelsen er tilgængelig hele januar. 
 

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

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

 Roskilde Spillemandslaug 

 Onsdagsaftenerne 

 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 

 

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