
Lirekassen 
Marts 2013 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftenerne 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 

 
 

Onsdagsaftenerne 
 
Sted: Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5. Fri entré. Alle er velkomne - både i 

bunkespillet og på dansegulvet. Salg af drikkevarer og kage til rimelige priser. 
 
6. marts 

19.30 - 21.00 StrengMedVind  
21.00 - 22.00 Roskilde Spillemandslaug 

 
13. marts  
19.30 - 20.00 Roskilde Spillemandslaug igen  

20.00 - 20.30 Roskilde Krukkerne 
20.30 - 22.00 Frøberg 

 
20. marts  
19.30 - 20.00 Bunkespil m. Jørgen Sten som forspiller: Jens Frederiksens Polka, 

Melchiors Rejlænder, Dal Johans Vals, Gammel Tretur Fra Vrøgum, 
Chinese Breakdown, Kontra med Mølle, Sekstur fra Læsø, Hopsa fra 

Salling 
20.00 - 21.00 Smed Hansen's Spillemænd 
21.00 - 22.00 Piraterne 

 
27. marts  

19.30 - 20.00 Bunkespil m. Jens Mathiesen som forspiller: Hektor Hansens Polka, Ja 
det gör vi Schottish, Schottish fra Rendalen, Hambo på Logan, Vigers 
Polska, Hamborger Sekstur/Polka Sekstur, Tellings Hopsa 

20.00 - 21.00 Optimisterne 
21.00 - 22.00 Karen Brodersen & Søren Olsen 

 
Onsdagsværter: Birthe & Kurt 
 

 

Havnedansen 

Forslag til nye melodier til repertoiret for havnedansen sommeren 2013 sendes senest 

1. marts til knudkristiansen@mail.dk 
Med venlig hilsen Knud K. 
 

mailto:knudkristiansen@mail.dk


Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 13. marts 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes normalt 

den første onsdag i hver måned (sept.-maj) på Kildegården i lokale 108. 

Vi begynder kl. 18 og slutter kl. 20, og vi skal spille til dans fra kl. 19.30-20. 

Bemærk datoen er ændret fra 6. marts, dér er der ingen laugsaften, men vi skal spille 
til dans fra kl. 21-22, og programmet er næsten det samme som den 6.2 ., altså: 

Roskilde spillemandsmarch – Gammel sekstur med fire par – Gammel tretur 
fra Vrøgum – Sekstur fra Læsø – Alsinger sekstur – Hornfeld – En gammel 

hopsa – Fisken ligger på hviden sand – Kom vo sook – Kællingen – Og hvad 
er det for narreri – Lyø schottis nr. 1 – Esse schottis – Hambo e. Lasse i 
Svarven - Bryggare Viktors polska – Lyø brudevals – Den fine madam sne - 

Svensk Annas vals. 
Husk at medbringe Oldermandens spillebog. 

 
Sidste laugsaften sluttede vi de tre aftner med temaet ”Kvadrilledans og familiedans”, 

og jeg synes, at det er gået rigtig godt. Melodierne er nu indført i Oldermandens 
spillebog, som findes på Folkets Hus hjemmeside under nodesamlingen. 

Fem af melodierne har jeg lagt på YouTube – søg på melodinavnet. 

Der er: Den skæve march – Skojaren – Det lille f – Gammel tretur fra Vrøgum – 
Dronningens dans. 

Videoerne er også lagt ind ved noden, så man kan se noden og høre og se den spillet. 
 

På laugsaftenen den 13. marts begynder vi på det sidste tema i denne sæson, og det 
skal også spilles i april og maj. Temaet er ”Åh nej, ikke flere nye”, men jo, disse 

melodier er en march, polkaer, schottis, hamboer, hamborgere, hopsa, og de er som 
følger: 

Drengenes march – Adam og Eva i Paradis – Den skæve – Smedepolka – 

Norsk fynbo – Luffarschottis – Renglender fra Bjørgen – Schottis fra Blybjerg 
– Hamborger fra Ribe – Mads Enggårds hamborger – Majas Hambo – Polska/ 

hambo e. Anders Johnsson – Hopsa – Hopsa fra Salling. 
De står i vores repertoirelister på FH hjemmeside. 

Jeg håber, I er friske på at spille disse melodier. Vi har ikke travlt, så vi vil give os god 
tid til gennemspilningen af disse melodier. 

 

 
Datoer for laugsaftener i 
april og maj 

 

3.4. kl. 18.30-20 - spil til dans 21-22 

 

15.5. kl. 18-19.30 - spil til dans 19.30-20 
 

 

 
 

Generalforsamling 

Husk spillemandslaugets generalforsamling lørdag den 16.3. kl. 15 på Kildegården. 
Vi udsender indkaldelse med post til hvert enkelt medlem. 

Vi spiller til ballet om aftenen kl. 19.45-20.30. Samme program som den 6.3. 

 



Månedens citat 

”Men nu er det jo fortsat sådan, mine damer og herrer, at på en aften, hvor det rigtigt 

kører, så er der stadigvæk ikke noget, der kommer bare i nærheden af dét at spille 

spillemandsmusik.” 

Af Steffen Brandt, men han sagde rockmusik – ændringen er oldermandens. 

 

Adresseliste med mailadresse og telefonnummer? 

Vi har fået ny hjemmeside, og da medlemmer indimellem har behov for at kunne 

komme i kontakt med hinanden, overvejer vi, om vi skal have en adresseliste på vor 
hjemmeside. Denne liste kræver et password, og man kan ikke gå ind og rette her. 

Skal noget rettes, er det via kontaktperson på lauget.emailliste@gmail.com 
Et medlem, der optræder på listen, gør det kun, hvis hun/han har accepteret det. 

Hvad synes du om denne ide? Skriv til: maikengrubbe@gmail.com 
 
Hilsen Jørgen 

Oldermand 
 

 

Mindeord 

Børge Lorentzen er død tirsdag den 22. januar 2013. Han blev 80 år og efterlader sig 

en stor bekendtskabskreds, en håndfuld nære venner og ingen nærmeste pårørende. 
Børge har med sin finurlige humor spredt glæde omkring sig - som ung i Dansk 
Vandrerlaug, som udlært i farveindustrien, blandt unge på Blindeinstituttet og ikke 

mindst som spillemand med fast base i Lirum Larum. 
Vi vil huske Børge som et nysgerrigt, tolerant og givende menneske med en 

usædvanlig evne til at glæde sig på andres vegne. Han havde et uhøjtideligt og ikke 
religiøst forhold til liv og død, og så længe de levende tid efter anden fletter en 
anekdote om ham ind i deres livsfortællinger, så længe vil evigheden vare for Bas 

Børge Lorentzen. 

Bente Jensen og Lisbeth Stenfalk 

 
 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Generalforsamling 

Lørdag den 16. marts kl. 16 afholdes generalforsamling på Kildegården, 1. 

sal, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde. 

  
Dagsorden: ifølge vedtægterne 
1. Valg af ordstyrer 

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

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

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert år/alle genopstiller) 
8. Valg af reviseor (revisor genopstiller) 

9. Eventuelt. 

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

245, 2625 Vallensbæk, jens.markvard.andersen@albertslund.dk 

http://www.aerenlund.dk/quotes/find_citat_dk.asp?kilde=Steffen%20Brandt
mailto:lauget.emailliste@gmail.com
mailto:maikengrubbe@gmail.com
mailto:jens.markvard.andersen@albertslund.dk


Generalforsamlingsdanseaften 
for alle medlemmer i Lirum Larum 

 
Kl. 18:00–19:45 Fællesspisning af medbragte retter fra fælles tag selv-bord. 

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. 

 

Dans 

5 veloplagte orkestre spiller glad festmusik til dans:  
Kl. 19:45–20:30 Roskilde Spillemandslaug  

Kl. 20:30–21:15 Egen Stemning 
Kl. 21:15–22:00 Kai Aage, Anette og Bue 
Kl. 22:00–22:45 Wos 

Kl. 22:45–23:30 Piraterne 
Oprydning til kl. 24:00 

 

 

Det bliver en fantastisk danseaften – uden entre! 

God dans – hilsen bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug 

Kate, Rikke, Kirsten, Jørgen og Jens 
 

 
 

Folk Roskilde 
 

 

 Svensk/dansk dobbeltkoncert: 

 

Limbohofvet 
 

og 
 

Søren Krogh & 
Perry Stenbäck 
 

Lørdag d. 23. marts kl. 20 
 
Gimle, Helligkorsvej 2 

Billetter i forsalg: www.roskildebilletten.dk 
150 kr. + gebyr 

Stud./under 25 år: 50 % rabat udbetales 
ved døren 
Billetter ved døren: 175 kr. 

 

Ved denne koncert – der følger op på Folk Roskildes generalforsamling samme 
eftermiddag – byder vi på en herlig skandinavisk sammenkogt ret! 

Limbohofvet er en svensk violintrio, som det koger omkring. Johanna Karlsson, 

Emma Ahlberg og Lena Jonsson har musikalske rødder i bl.a. Hälsingland. De er 
fantastisk dygtige musikere – har en dejlig humor og selvsikkerhed, som de stærkt 

beviser, de har grund til at have! Med bulder og brag tager de for sig af den svenske 
folkemusik. Denne væves sammen med egne kompositioner, der er stærkt præget af 

både tradition og nutid. Sammen frembringer de en stemning, der strækker sig fra 
jammer og elendighed til forårets smittende glæde: Stærkt, rørende, finurligt og sjovt 

- tre violiner, der gløder af energi! Dette er folkemusikken i sit es – her og nu! 
 

http://www.roskildebilletten.dk/


Aftenens anden halvdel har både dansk og svensk præg. Her præsenteres intet 
mindre end en af landets bedste troubadourer og en af landets bedste musikere. 
 

Søren Krogh (t.v.) er nordjysk trou-
badour med mængder af gode historier i 

sangform. Med ikke mindre end 2000 
koncerter og syv cd’er i eget navn 

mangler der ikke rutine. Gennem mere 
end 15 år har han turneret landet tyndt i 
forskellige konstellationer, som anker-

mand for egne projekter, bands, duoer 
og ikke mindst som solist. 

”Jeg fortæller historier”, siger han. ”Både 
mellem sangene og i sangene. Og det er 
på scenen, jeg føler mig hjemme. Foran 

et publikum. Det er i samspil med 
publikum, jeg befinder mig bedst. Jeg 

tjente mine lærepenge på de vestjyske 
bodegaer i sin tid, og der lærer man 

 

 

samspillets kunst mellem artist og publikum … ja, hvis man da ikke løber skrigende 
væk og får fast job med fast løn og pension”. Og det har han heldigvis ikke gjort! 

Med sig på scenen har han Perry Stenbäck (t.h.), som vi efterhånden kender godt i 

Roskilde. Perry er en fantastisk alsidig musiker, der blandt meget andet mestrer 

guitar og nyckelharpe til fuldkommenhed. 
Søren Krogh & Perry Stenbäck er garant for en aften med gode sange og historier 
med masser af humor både på og foran scenen. Kort sagt: musikalsk underholdning 

for voksne mennesker! 
 

 

 

  
Indkaldelse til generalforsamling 

2013 
 

Lørdag d. 23. marts kl. 15.00 

på Gimle – i bandrummet, 1. sal 

 

Ifølge vedtægterne skal dagsordenen som minimum indeholde følgende: 
1. Valg af ordstyrer. 
2. Valg af referent. 

3. Valg af stemmetællere. 
4. Formandens beretning. 

5. Kassererens fremlæggelse af regnskab. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelse (6 medlemmer). 

8. Valg af kritisk revisor. 
9. Debat. 

10. Eventuelt. 
 
Forslag til behandling under pkt. 6 skal (ifølge vedtægterne) være bestyrelsen i 

hænde senest d. 8. marts. Sendes til formanden Lene Buch, Kongebakken 40 B st. 
tv., 4000 Roskilde, eller på mail: lebuchha@webspeed.dk 

Formandens beretning udsendes ikke på forhånd. Kom og hør den! Og kom og gør din 
indflydelse gældende! 

Beretning og referat vil efterfølgende blive bragt på www.folkroskilde.dk 

mailto:lebuchha@webspeed.dk
http://www.folkroskilde.dk/


 
Kontingent for 2013 er 150 kr., der bedes indbetalt inden generalforsamlingen på Folk 
Roskildes konto i Nordea: reg.nr. 2905, kontonr. 2551 630 792. 

HUSK at anføre tydeligt navn og adresse! 
Du kan selvfølgelig også betale dit kontingent ved Folk Roskildes næste koncert, som 

er Stine Michel Trio: Freja i Norden, d. 23. februar. 

Vi ses! Venlig hilsen bestyrelsen/ Lene Buch 

 

Forårets koncerter 

Lørdag d. 23. februar: Stine Michel Trio: Freja i Norden 

Fredag d. 1. marts: Niels Hausgaard (hvis du har billet, koncerten er udsolgt) 
Søndag d. 21. april: Fairport Convention (ny, ekstra koncert!) 
Lørdag d. 27. april: Ray Cooper (Chopper fra Oyster Band) 

Torsdag d. 30. maj: Baltic Crossing 
 

 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Rækkedanse 

Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85. Musik Kristian Bugge. 

Søndag den 10. marts kl. 13.00-16.40 

Gråbrødre skole, lokale 24 
Pris kr. 95,-  
Hold nr. 2605, begyndere og let øvede. 

Vi gennemgår grundprincipperne i rækkedanse, og hvordan de adskiller sig fra 
kvadriller. Hvorfor er det svært at finde rundt i en rækkedans, og hvad kan man gøre, 

hvis man farer vild? Vi arbejder med at få overblik og bliver ved, til du får overskud 
og kan huske dansen næste gang, du oplever den til et bal. Kendskab til vals, polka 

og hopsa vil være en fordel. 

 
 

Mazurka og trippevals 

Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85. Musik Kristian Bugge. 

Søndag den 7. april kl.13.00-16.40 
Gråbrødre skole, lokale 24 
Pris kr. 95,-  

Hold nr. 2603, begyndere og let øvede. 

Mazurka og trippevals er et par fortrinlige, men lidt oversete dansetyper. På dette 

kursus skal vi lege med de uendeligt mange variationsmuligheder, der findes. Hvis din 
erfaring med mazurka begrænser sig til at overanstrenge det ene ben, er dette 

bestemt noget for dig. Vi har hentet inspiration fra Danmark, Finland og Sverige. Det 
vil være en fordel, hvis du har danset mazurka og trippevals før. 

 
Tilmelding til Musikaftenskolen Lirum Larum: aftenskolelirumlarum@gmail.com, 
tlf. 46 36 91 00. Betaling til konto +73 +89801857 

mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com


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

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

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

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

 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 på nær juli og august. 

Den udkommer senest den 20. i måneden før. 

Udsendelse: Lene Buch 

Redaktør: Iben G. Nissen 

Se også www.lirumlarum.dk 

 

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

 

 

 

God påske! 
 

 
 


