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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 
Vores laugsaften onsdag den 3.10. finder sted på Kildegården kl. 18.30–21.00. Vi kan 
desværre ikke være i lokalet oppe under loftet, men skal fremover være i lokale nr. 
108, fordi der danses i lokale nr. 101. 

Der vil være kaffe og brød og øl og vand som sidst. Marianne, der laver kaffe og bager 
brød, har bedt om at få hjælp til afrydning af kopper og lign. efter pausen! Så hvis 

nogen vil være så venlige? 

Derefter spiller vi til dans fra kl. 21-22. Repertoiret til dansen er: 

Roskilde spillemandsmarch – Grønne Ål – Storm – Esse schottis – Maler Frans schottis 
– Sekstur på række – Den lille englænder – Du har så kønne øjne – Hemlig sekstur – 

En gammel hopsa – Aben Jako – Schlaraffenland – Hambo e. Lasse i Svarven – 
Brygger Viktors polska – Lyø brudevals – Svensk Annas vals. 
Det samme vi nu har spillet tre gang til udespil, eneste ændring er Grønne Ål og Lyø 

brudevals.  

Til laugsaftenen er programmet som sidst: 

Grønne Ål – Fisken ligger på hviden sand – Hej fi-de-li Nils Thamsen – Kom vo´ sook 
– Kællingen – Æ Føringer – Petersen – Enkelt kæde – Mazurka e. Levi Vilsen – 

Melchiors rejlænder – Rejlænder (1) – Lyø brudevals – Lyø schottis nr.1 – Møns hopsa 
– Kydholm dans – Engelsk dans fra Bornholm – Langsomme Gjertrud – Sjijnmyra-

valsen – Knud Jeppesens vals. 
Begge programmer ligger på Folkets Hus’ hjemmeside www.spillefolk.dk under 
Nodesamling, Repertoirelister, Roskilde Spillemandslaug. 

Vi fortsætter, hvor vi slap – den sidste var Møns hopsa – og spiller listen ud. 

Nu er vi forhåbentlig blevet bekendte med melodierne, så nu begynder vi forfra og 
prøver nogle af alle de ting, jeg kom ind på i min indledningstale, nemlig: spille 
melodierne i forskellige tempi, stoppe op hvis der er detaljer på violinen eller 

harmonikaen eller bassen eller fløjterne eller guitarerne – har jeg glemt nogen? Er der 
behov for, at nogle vil spille i langsomt øvetempo, finder vi ud af det, det er ikke 

meningen, at nogle skal føle sig sat udenfor, fordi de ikke har lært alle melodierne 
endnu. 
Programmet skal også spilles næste gang, altså laugsaftenen den 7. november. 

Der var 45 spillefolk til laugsaften, og det var dejligt, at så mange var mødt op. Det 

betyder, at der også er 45 meninger om, hvordan sådan en aften skal forløbe, og det 

http://www.spillefolk.dk/


kan være svært at overskue, for det er kun mig, der har planen for, hvordan jeg 
havde tænkt mig, laugsaftenerne skulle forløbe. Jeg håber, I har tillid til, at jeg kan 
tilrettelægge de fremtidige laugsaftener, så alle får glæde af dem. 

 
Julebal: Vi skal spille til Folkedanserlaugets julebal lørdag den 17.11. Tilmeldingsliste 

bliver lagt frem på onsdagsaftenerne. 
 
Månedens citat - klippet fra en hjemmeside om spillemandsmusik: 

Spillemandskursus II: ”Væk med autopiloten” 
”En workshop, der fokuserer på de musikalske virkemidler, man som spillemand/-

kvinde har til rådighed, uanset hvilken melodi man spiller, og uanset hvilket 
instrument man har i hænderne – f.eks. akkorder, basgange, stemmer/skidtspil, 
frasering – også rytmisk. Ved at blive opmærksom på disse virkemidler kan man 

fordybe sig i sin egen musik i stedet for at køre på autopilot: ”Hvad gjorde jeg, da jeg 
spillede? – Hvad kan ændres? – Hvordan/hvorfor fungerede det? – Hvorfor fungerede 

det evt. ikke??” 
 
Hilsner fra Jørgen Jørgensen, oldermand 

 
 

Onsdagsaftenerne 
 
Onsdag 3/10 

19.30 – 21.00 Vanløse alm. Danseorkester 
21.00 – 22.00 Roskilde Spillemandslaug 
 

Onsdag 10/10 
19.30 – 20.00 Bunkespil 

20.00 – 21.00 Linedance v/Helle 
21.00 – 22.00 Optimisterne 
 

Bunkespilsmelodier: 
Ølfynbo – Per Huggers totur – Vagns schottis – Vals fra Sdr. Nærå – Fisken ligger på 

hviden sand – Kom vó sook – Altså trækker vi – Gadbjerg hopsa 
 
Onsdag 17/10 

19.30 – 20.00 Bunkespil 
20.00 – 21.00 Jakob og Britta 

21.00 – 22.00 Cajun - Køgehold 
 
Bunkespilsmelodier: 

Madsbøl nr. 1 – Pouls firtur – Christians cykel – Lanne-villes schottis – Dal Johans vals 
– Fisken ligger på hviden sand – Kom vó sook – Kakkelovnen 

 

   

 

 

 

   



Onsdag 24/10 
19.30 – 20.00 Bunkespil 
20.00 – 21.00 StrengMedVind 

21.00 – 22.00 Sirenerne 
 

Bunkespilsmelodier: 
Madsbøl nr. 2 – Den toppede høne – Fanny Power – Schottis fra Idre nr. 2 – Fisken 
ligger på hviden sand – Kom vó sook – Og hvad er det for narreri – Trads hopsa 

 
Onsdag 31/10 

19.30 – 20.15 Bunkespil 
20.15 – 22.00 Thy–aften v/Søborg Vognfjederfabrik 
 

Bunkespilsmelodier: 
Gammel reinlænder – Når vandet fryser – Hønsefødder og gulerødder – Den gamle 

totur – Den muntre kreds – Hamborg sekstur – Böl Olles schottis – Fisken ligger på 
hviden sand – Kom vó sook – Hans Chr. drog til stads – Taterhopsa 
 

Forspiller til bunkespil: Jørgen Jørgensen 
Månedens vært: Kirsten Møbius 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 
 

HUSK: 

 
Åbningsbal 
med 2 orkestre 
 

Lørdag den 22. september 
i Kulturhuset Kildegården, 

Helligkorsvej 5, 1. 
 
 

Entré kr. 75 (medlemmer af 
Folkedanserlauget kr. 65) 

 

 

 

 

Kl. 18–20: Fællesspisning af medbragte madretter til fællesbordet. Husk bestik, 
tallerkener og glas. Øl, vin, kaffe, te og kage kan købes på stedet (hele aftenen). 
 

Kl. 20–21: Roskilde Spillemandslaug spiller op til dans. 
 

Kl. 21-01.30: Lydom, Busk, Eget og Bugge 
Her spiller sommerens hotteste sønderhoning-orkester os ind i høstnattens lune sind. 
De fire musikere Sonnich Lydom, Nikolaj Busk, Peter Eget og Kristian Bugge har igen i 

år fundet sammen om at spille fanømusik med masser af sønderhoninger, rask’er og 
fanikker, spillet med et sjældent fint musikalsk udtryk. De giver os deres til, at vi alle 

får en fantastisk oplevelse. 
Kom og oplev levende dansemusik for en gangs skyld, som i de gode gamle dage – og 
i Sønderho til langt over midnat. 

 
 



Hedeboholdet - Hjemstavnsforeningen - Roskilde Folkedanserlaug (Lirum Larum) - 
Ramsø Folkedanser- og Spillemandslaug - afholder: 
 

Fælles julebal 
 
Lørdag den 17. november på Østervangsskolen, Astersvej 15, Roskilde 
 

18.00 – 19.00 Spisning af medbragte retter til fællesbuffet. 
Øl, vand, rød- og hvidvin skal købes i baren: Øl 15 kr.,  vand 

10 kr., et glas vin 20 kr. 
HUSK service og bestik. 

Musik til dans: 

19.15 – 20.15 Ramsø Spillemandslaug og Helle Larsen 
20.20 – 21.20 Roskilde Spillemandslaug 

21.20 – 21.35 Kaffepause 
21.40 – 22.40 Gunnar m. flere 
22.40 – 23.30 ”Stororkestret” 

 
Entré 70 kr. inkl. kaffe og kage, dog kommer spillefolk gratis ind. 

 
 

Folk Roskilde 
 

 

New Rope String Band 
 

Torsdag d. 11. oktober 
Gimle, Helligkorsvej 2, kl. 20 

 
Billetter i forsalg: 
www.roskildebilletten.dk, 150 kr. 

+ gebyr. 
Stud./under 25 år: 50 % rabat 

udbetales ved døren. 
Billetter ved døren: 175 kr. 
 

I oktober måned er Folk Roskilde 
klar med endnu en herlig fødsels-

dagsgave til sit publikum her i 
foreningens 40’ende år! 
Det er nu hele fire år siden, vi 

sidst har haft lejlighed til at græde 

 

 

af grin over fantastiske New Rope String Band. Da de sidst besøgte os, var de fire i 

bandet – men i mellemtiden har Vera bestemt sig for at blive hjemme og passe sine 
og Jocks to børn. Men de tre skrupskøre englændere kan absolut klare sig selv. 

Vi kan glæde os til deres eminente musikalitet, parret med de mest vanvittige 
”klovnenumre”. Et utal af forskellige instrumenter vil blive taget i brug – violiner til 
smuk musik – eller til musikalsk tennis! Gummistøvledans – musikalske rør i alle 

størrelser og farver – fuldstændigt fjollet og vanvittigt artisteri! Musikalsk inspiration 
fra alle verdenshjørner – sat sammen med det komplet uventede.  

Selv om man har set dem mange gange, er det faktisk en umulighed at give en 
beskrivelse af deres show – det skal opleves! Og det får Folk Roskildes publikum så en 
chance for d. 11. oktober på Gimle. Glæd jer – og vent ikke for længe med at købe 

billetter – der bliver rift om dem! 



Hvis man nu er i tvivl – eller hvis man aldrig har set eller hørt om New Rope String 
Band, kan det være en god ide at tjekke dem på www.newropestringband.co.uk eller 
på www.youtube.com, her er der masser af video at kigge på. 

New Rope String Band er: Pete Challoner, Tim Dalling (der påstår, at han er skotsk!) 
og Jock Tyldesley. 

 
 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Irsk violin 
Lærer Louise Ring Vangsgaard 
Søndag 14. okt. 10.30-13.30 
Sted: Kildegården, lok. 101 

Pris: kr. 125,-  
Hold nr. 2331 

Reels og jigs er nogle af de mest spillede melodityper  
i den irske traditionelle musik, og det er her, hovedvægten 

vil ligge denne søndag. 
 

Violin og andre strygeinstrumenter 
(værksted) 

Lærer Erik Hoffmann 

Lørdag 27. okt. kl. 10.00-12.00 
Sted: Gråbrødre skole, lok. 27 
Pris: kr. 95,- 

Hold nr. 2339, øvede 

Violinen er et af verdens smukkeste instrumenter –  

en genial konstruktion, hvor design og funktion går  
op i en højere enhed. Dens skabelse går tilbage til  

starten af 1500-tallet, og dens endelige form blev  
fastlagt af Stradivarius allerede i begyndelsen af  

1700-tallet, og den er stort set ikke ændret siden,  
selv om mange har forsøgt. 
Er du den lykkelige ejer af en violin eller andet stryge- 

instrument, kan du her lære lidt om violinens historie,  
konstruktion, stand og vedligeholdelse. Erik Hoffmann 

er en af de 12 aktive violinbyggere, vi har i landet i dag.  
Se mere på www.violinbygger.dk 
Husk at medbringe din violin! 

 

Vals på flere måder (dansekursus) 
Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85. Musik Kristian Bugge. 
Søndag 28. okt. kl. 13.00-16.40 

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

Hold nr. 2107 
Vi tager på valsetur i Danmark. Med udgangspunkt i en grundvals ret og avet om skal 

vi kigge på valsedialekter og valsetyper i Danmark. Vi vil gennemgå vals fra 
Vestjylland, Læsø og Thy. Vi skal se på et- og tretrinsvals og arbejde med at variere 

det rytmiske udtryk. Du vil også blive præsenteret for stegvals. Der forudsættes et 
grundlæggende kendskab til vals. Husk! Sommertid slutter. 
 

http://www.newropestringband.co.uk/
http://www.youtube.com/


Tilmelding: Musikaftenskolen Lirum Larum, tlf. 46 36 91 00, 
aftenskolelirumlarum@gmail.com, www.lirumlarum.dk 
Husk! Altid tilmelding i god tid, da holdene ellers risikerer at blive aflyst. 

 
 

Roskilde Spillemandsstævne 
 
Spillemandsstævne nr. 38 bliver afholdt lørdag-søndag den 3.-4. august 2013. 
Hermed indkaldes til opstartmøde tirsdag den 6. november kl. 19.00 på 

Kildegården. 
Mødet er åbent for alle, så kom og vær med til at præge/forme festlighederne - og 

måske indgå i stævnegruppen. Vi ser gerne nye ansigter på flere poster, hvor nogle 
takker af for - som de siger - "at få nye tanker og ideer ind i konceptet". 

 
Velkommen til mødet 
Den gl. Stævnegruppe 

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

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

 Roskilde Spillemandslaug (oldermand Jørgen Jørgensen, jorjor@webspeed.dk) 

 Onsdagsaftenerne (koordinator Kristian Søe Højberg, k.hoejberg@gmail.com) 

 Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen, 

jens.markvard.andersen@albertslund.dk) 

 Folk Roskilde (formand Lene Buch, lebuchha@webspeed.dk) 

 Musikaftenskolen Lirum Larum (aftenskoleleder Mette Vedfelt, 

aftenskolelirumlarum@gmail.com) 

 Roskilde Spillemandsstævne (koordinator Hans Ivar Christoffersen, hichr@mail.dk) 

 Fællesmødet (koordinator Lisbeth Due Andersen, lisbethdue@hotmail.com) 

Indlæg fra medlemmer af disse foreninger skal fremsendes til formanden/oldermanden senest 

den 5. i måneden inden indlægget ønskes bragt. 

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). 

Lirekassen udsendes for alle måneder pånær juli og august. 

Den udkommer senest den 20. i måneden før. 

Udsendelse: Lene Buch 

Redaktør: Iben G. Nissen 

Se også www.lirumlarum.dk 

 

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

 

 

 

http://www.lirumlarum.dk/

