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April 2012 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Roskilde Spillemandslaug 

 Onsdagsaftenerne 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Roskilde Spillemandsstævne 

 Fællesmødet 
 
 
 

Roskilde Spillemandslaug 

Laugsaften den 4. april 

Laugsaftenen vil foregå i Absalons Skoles musiklokale (måske for sidste gang, se 

nedenfor) og starter kl. 18.30, bemærk tidspunktet. Vi vil her endnu en gang 
gennemgå de to nye finske schottish’er, vi tog hul på i december, nemlig Esse 
Schottish og Maler Frans’ Schottish. Jeg håber, at gennemgangen af andenstemmerne 

på laugsaftenen i februar betyder, at flere vil spille dem. 
 

Kildegården. Som nogle formentlig har læst i Roskilde Avis, skulle Kildegården åbne 
igen den 30. marts. Denne oplysning har dog ikke kunnet bekræftes af byrådsmedlem 
Gitte Kronbak Nielsen, som er kommunens ansvarlige på området. Hun oplyser, at 

Ungdomsklubben først skal flyttes tilbage, og herefter vil man åbne for de øvrige 
brugere. Vi vil få besked, når tiden er inde. Hvis vi er heldige, kan vi måske komme 

tilbage, så vi kan afvikle vores aktiviteter i maj på Kildegården. Men september skulle 
være reddet. 
     

Repertoire til laugsaftenen: 

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 

På reservebænken er de to finske schottisher. 

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

skal spille. 
 
Næste laugsaften bliver onsdag den 2. maj. 

 



Sidste udkald: Generalforsamling den 17. marts 

HUSK at møde op til generalforsamlingen, som afholdes lørdag den 17. marts kl. 

15.00 i ROAR’s klublokaler. 
Derefter fællesspisning og bal med lauget og Stry’fri. Læs nærmere i marts-

Lirekassen. 
                       

 

 Stry’fri: 
 
Mogens Cramer 

pianoharmonika 
 

Michael S. 
Petersen 
kontrabas 

 
Birgit Cramer 

klarinet 
 
Bjarne Grue 

Knudsen 
knapharmonika 

 

 
Med venlig hilsen - Oldermanden 
 
 

 

Onsdagsaftenerne 
 
Også i april er vi på Absalons Skole, Absalonsgade 2 (sidevej til Støden). 

 
4. april 
19.00-20.30 ROSMUS 

20.30-21.30 Roskilde Spillemandslaug 
 

11. april 
19.00-19.30 Bunkespil 
19.30-20.30 V H K 

20.30-21.30 D I S 
 

18. april 
19.00-19.30 Bunkespil 
19.30-20.30 W O S 

20.30-21.30 Dobbelt Op 
 

25. april 
19.00-19.30 Bunkespil 

19.30-20.30 De Finn’urlige Spillemænd 
20.30-21.30 Klør Es 
 

 



Bunkespil: 
 
11. april: Ane Louise fynbo - Pariser Polka - Gumboda schottish - Berliner Vorbasse - 

Gl.Totur Vejle - Vals fra Marieby 
 

18. april: Oxbøl polka - Polka Bror Dahlgreen - Schottish fra Idre no. 4 - Russisk 
Kontra - Nils Joensens mazurka - Ottemandsdans Himmerland - Skæve 
Thorvald 

 
25. april: Polka fra Blædinge - Højby schottish - Skørpinge firtur - Blå firtur og Firtur 

Vindinge - Galop Kontra - Amelies vals 
 
På gensyn i april! - Knud Kristiansen med vennerne 

   
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Husk: Generalforsamling 

Lørdag den 17. marts kl. 16.00 i ROAR’s lokaler ved Kildegården, Helligkorsvej 5. 
Se nærmere i marts-Lirekassen. 

 
 

Folk Roskilde 
 
 

 
 

 

 Bente Kure & Leif Ernstsen 
 

Gensyn med den populære duo 
 

Lørdag  d. 14. april kl. 20 

Gimle, Helligkorsvej 2 
 
Billetter i forsalg: 

www.roskildebilletten.dk 100 kr. + gebyr 
Stud./u. 25: 50 % rabat udbetales v. 

døren. 
Billetter ved døren 125 kr. 
 

 
I april kommer foråret forhåbentlig samtidig med vores dejlige koncert med Folk 

Roskildes gode gamle venner, Bente Kure og Leif Ernstsen. 
Bente og Leif har spillet sammen siden 1985. De har turneret til spillesteder, festivals 
og kursuscentre over hele Danmark, og også nordmændene har nydt godt af deres 

dejlige sange og fantastiske musikalitet. 
En koncert med Bente og Leif er et forrygende viseshow - en spændende musikalsk 

rejse i tid, sted og stemninger. Det er underholdning med holdning. En koncert i 
kabaretform, hvor sprøde kommentarer og vise ord blander sig med sange fra Aakjær 

til Kure, hen over Leifs harmonika, gennem højskolesangbogen og meget andet godt. 
F.eks. smutter Björn Afzelius, Sigfred Pedersen, Halfdan Rasmussen og Benny 

http://www.roskildebilletten.dk/


Andersen også tit indenfor. Herudover tillige flotte instrumentalnumre og 
harmonikaspil, som du ikke troede, den kunne spilles.  
Det er et positivt livssyn (uden hverken at blive lalle- eller ligeglade!) midt i al 

verdens elendighed ud fra devisen om, at det er bedre at tænde lys end at forbande 
mørket - humor og alvor hånd i hånd  ... og det er ikke holdningsløse tidende! Som en 

anmelder udtrykte det: "Prototypen på sang, guitar og harmonika kan de godt 
glemme alt om!" 
Ud over turnéer i ind- og udland samt en del radio- og tv-optræden har Bente og Leif 

også fundet tid til at udgive 9 cd’er - og en lp! Alle med flotte anmelderroser til følge! 
Vi kan love en dejlig og livsbekræftende koncert. 

 

Øvrige arrangementer: 

6. maj kl. 20: American Café Orchestra 

17. maj kl. 20: Anna Massie Duo 
1.-2. 3. juni: Fødselsdagsfest! 
1. juni kl. 20: Nick Keir & Stephen Quigg. Instinkt. Trolska Polska 

2. juni kl. 13: Ceilidh 
2. juni kl. 20: Lirum Larum Gruppen. Basco. Trio Mio. Habadekuk. 

3. juni kl. 11: Koncert m. Virelai for børn og voksne 
3. juni kl. 14: Sjællandsafdelingen af DM i Folkemusik 
 

 
 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Husk: Aftenskolefest med optræden af eleverne 

Fredag 23. marts kl. 19.00, Østervangsskolen, Festsalen, Astersvej 15, Roskilde. 

Alle er velkomne! Fri entré! Salg af kaffe, l og vand. 
 
 

 

Roskilde Spillemandsstævne 
 

DM i Folkemusik 2012 

Igen i år afholdes DM i Folkemusik. Men i år er den sjællandske delkonkurrence ikke 
en del af Roskilde Spillemandsstævne. 

Den sjællandske delkonkurrence afvikles på Gimle søndag 3. juni om eftermiddagen 
som afslutning på Folk Roskildes fødselsdagsweekend. 
Nærmere oplysninger om deltagelse, tilmelding, regler m.v. dukker op i nær fremtid 

på Folk Roskildes hjemmeside (via www.lirumlarum.dk). 
Bedste hilsener - Lisbeth Due Andersen 

 
 
 

Fællesmødet 
 

Referat af fællesmøde 27/2 
Fællesmødet er et koordineringsmøde for alle Lirum Larums foreninger og 

underafdelinger. To gange om året mødes repræsentanter for de forskellige områder 
og drøfter emner af fælles interesse. Alle Lirum Larum-medlemmer er velkomne - 
mødet er åbent. 



 
Til stede: Hans Jørgen Tonnesen (Spillemandslauget og Musikaftenskolen), Jørgen 
Jensen (Folkedanserlauget), Jens Markvard Andersen (Folkedanserlauget), Kristian 

Søe Højberg (Onsdagsaftenerne), Iben G. Nissen (Lirekassen), Hans Ivar 
Christoffersen (Spillemandsstævnet), Torsten Slotsbjerg (Klejnekassen), Lisbeth Due 

Andersen (fabrikssekretær). Fraværende: Lene Buch (Folk Roskilde). 
 
Datoer. Folkedanserlauget: 17/3 Generalforsamling. 22/9 Åbningsbal med Roskilde 

Spillemandslaug og kvartetten ”Busk, Lydom, Eget og Bugge” (mon ikke de fleste ved, 
hvad der gemmer sig bag disse fire velkendte efternavne?). 17/11 Julebal sammen 

med egnens øvrige folkedanserforeninger. 
Spillemandslauget: 17/3 Generalforsamling. 3/6 Lauget spiller til stævne i 
Aldershvileparken. 

Aftenskolen: 12/3 Generalforsamling. 23/3 Afslutning. 
Folk Roskilde: 14/4 Bente & Leif. 6/5 American Café Orchestra. 17/5 Anna Massie 

Duo. 1-3/6: Fødselsdagsfest med Nick & Stephen, Instinkt, Trolska Polska, Lirum 
Larum Gruppen, Basco, Trio Mio, Habadekuk, Virelai og DM i Folkemusik (sjællandske 
delkonkurrence). 18/8 Dreamers Circus. 8/9 Lysdal & Friends. 11/10 The New Rope 

String Band. I nov. Avadå Band. 
 

Onsdagsaftenerne. Af og til lidt tyndt besat; nogle brugere klager over den kedelige 
gymnastiksal, som er erstatning for Kildegården. Der er intet nyt ang. dato for åbning 

af Kildegården; seneste problem er, at der opstod endnu en vandskade under den 
hårde frost. Fællesmødet taler lidt frem og tilbage om klokkeslæt for onsdagsaftenens 
start, og det besluttes, at fra Kildegården åbner igen og indtil sommerferien foregår 

onsdagsaftenernes program kl. 19.30-22. 
 

Spillemandsstævnet afvikles 4. og 5. august. Musikgruppen er godt i gang, og 
programmet meldes ud, når det er helt på plads. 
DM i Folkemusik ”holder flyttedag” og ligger i år i tilknytning til Folk Roskildes 

fødselsdagsweekend 1.-3. juni. DM/Sjællandsmesterskabet afholdes søndag den 3. 
juni kl. 14. Om kort tid vil der ligge info derom på Folk Roskildes hjemmeside (via 

www.lirumlarum.dk). 
 
Lirekassen og hjemmesiden: Alt går godt, intet nyt. 

 
Eventuelt. Idé fra Iben: Ugen før Roskilde Festivalen afvikles Orange Rute i byen af 

div. foreninger m.v. (ligesom sidste år, se www.orangeroute.dk). Kunne Havnedansen 
i den uge tilmeldes dette arrangement? Fællesmødet tilslutter sig forslaget. Iben taler 
med Knud om det. 

 
Næste fællesmøde: tirsdag 23/10 2012. 

 
Referat af generalforsamling i Klejnekassen: 
1) Beretningen. Der har ikke været nogen udlån i det forgangne år. Folk Roskilde er 

trådt ud af foreningen. Beretning godkendt. 
2) Regnskab godkendt. 

3) Forslag. § 3 ændres til: Medlemmer er Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde 
Spillemandslaug. 
4) Formand Torsten Slotsbjerg genvælges. 

5) Kasserer Jørgen Jensen genvælges. 
6) Sekretær Jens Markvard Andersen genvælges. 

7) Revisorer Søren Præstegaard og Jens Josephsen genvælges. 
 
Ref.: Lisbeth Due Andersen 

 



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

 

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 

 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 God 
påske! 

 

 


