
Lirekassen 
Januar 2016 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Folk Roskilde 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 
 
JANUAR 

Onsdag 6. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Onsdag 13. Onsdagsaften  

  Rytmik barn og voksen Aftenskolen 

Søndag 17. FolkeKons Turné Folk Roskilde 

Onsdag 20. Onsdagsaften  

Onsdag 27. Onsdagsaften  

Søndag 31. Les Lanciers Aftenskolen 

 
 

Onsdagsaftener 
 
Sted: Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 101 (1. sal, elevator i 

bygningens vestende). Tid: 19.30-22.00. Fri entré. Salg af drikkevarer og kage til 
rimelige priser. Alle er velkomne - både i bunkespillet og på dansegulvet, med eller 
uden dansepartner, med eller uden erfaring. 

 
6.1. 

19.30 Velkommen og godt nytår til begge laug og alle andre - derefter Les Lanciers 
v/Karen Brodersen 

21.00 Roskilde Spillemandslaug 

 
13.1. 

19.30 Bunkespil v/Jørgen Jørgensen: Frem og tilbage med Frida – Norsk schottish – 
Mettes firtur – Jens Pingels firtur – Engelsk kvadrille – Nordvest – Søren Fogeds 
styk' – Hans Madsens kiste – Jänta och ja (Kirsten og jeg) – Vals fra Røros 

19.55 Alsang    
20.00 Lystig svir 

21.00 StrengMedVind 
 
20.1. 

19.30 Bunkespil v/Jørgen Jørgensen: Oksbøl polka – Schottish fr. Bingsjö – Den 
muntre kreds – Julottan – Berliner – Chinese breakdown – Signe Bogøs vals –

Brøndums hopsa 
19.55 Alsang 
20.00 Cajun 

21.00 Frøberg 
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27.1. 
19.30 Bunkespil v/Jørgen Jørgensen: Vigers polska – Lanna-Villes schottish – 

Schottish från Gumboda – Majas Hambo – Habadekuk – For at være som man 
bør – Alt, så trækker vi trøjen af – Anglais af Per Svensson – En gammel hopsa 

19.55 Alsang 
20.00 Mandagsholdet v/ Kevin og Noa 
21.00 Sirenerne 

 
OBS. Vigtig information: 

Det er ikke tilladt at komme kaffe på gulvet i lokalerne på 1. sal på Kildegården, det 
drejer sig især om lokale 101.   
Venlig hilsen, Mette 

 
 

PS til hallingdans 2.12. 
Karen Brodersen skriver: 

Alexandra Carlgren, cellolærer, 
og jeg spillede med elever fra 

Roskilde Musiske Skole til 
onsdagsaftenen 2. december. I 
forbindelse med, at vi spillede og 

instruerede i halling, vi skulle ha' 
vist en video med Hallgrim 

Hansegård, der danser halling; 
men pc eller projektor stillet til 
rådighed af Kildegårdens 

personale ville desværre ikke 
samarbejde, så derfor fik vi ikke 

vist den. Du kan se den her: www.youtube.com/watch?v=jxhNWYTUiQQ 
Det er faktisk ret godt danset - både fornyende og holdt i traditionen. Hallgrim 
Hansegård er fra Frikar Dance Company, Norge. 

K.h. Karen 
 

 

Månedsværter vinter og forår 2016 
Januar Kirsten Møbius  46 36 50 99 
Februar Mette Vedfelt  22 11 18 93 

Marts Birgit & Karsten Spang-Thomsen 20 96 17 81 
April Birthe & Kurt  46 36 37 50 
Maj Kirsten Meinertz  59 44 04 54 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Generalforsamling og bal 

Spillemandslauget holder generalforsamling lørdag d. 12. marts kl. 15.  

Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes med februar-Lirekassen, så punkter, 
der ønskes på dagsordenen, bedes sendt til oldermanden@yahoo.dk senest 5. januar. 

Vil I spille? Til det fælles generalforsamlingsbal om aftenen mangler vi stadig 
grupper, der vil spille op til dans. Så send mig lige en mail inden 5. januar, hvis din 

gruppe kunne tænke sig at spille! 

Rigtig glædelig jul og godt nytår. På gensyn i det nye år. 

Ida, oldermand 

https://www.youtube.com/watch?v=jxhNWYTUiQQ
mailto:oldermanden@yahoo.dk
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Laugsaften onsdag den 6. januar 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 
onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården, kl. 18.30-21, hvorefter lauget spiller 

til dans fra 21-22. 

Til laugsaftenen i december var det sidste gang, at Kevin kom og spillede for. Han 

rejser ikke til England, men bliver i Danmark og har heldigvis nok at lave. Tak til 
Kevin for de mange gode tip og anvisninger. 

Det bliver Kirstine Sand, der skal lede laugsaftnerne i januar og februar, inden hun 
flytter til Fyn til foråret. 

Forberedelsen til Udespil 2016 er i fuld gang, og det er det foreløbige program, vi øver 
til laugsaftenen i januar og derefter spiller til dansen. 

Aftenens forløb er som følger: 
18.30 – 19.30 Lauget spiller nedenstående program 

19.30 – 19.35 Meddelelser 
19.35 – 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand. 
20.00 – 20.20 Månedens melodi er: Jacobsens rheinlænder - 2 

20.20 – 20.50 Vi fortsætter med aftenens program  
20.50 – 21.00 Pause 

21.00 – 22.00 Spil til dans 

Spilleprogrammet til denne aften: 

Jakobsens rheinlænder nr. 1 – Fynbo (sommerpolka) – Firtur Oksbøl – Den blå firtur – 
Flyv og skub kontra – Gryderup tro – Jydsk kontra – Kontrasejre fra Odsherred – 

Sjampadans – Vejrmølledans – Den sortbrogede ko – En gammel hopsa – 
Polska/Hambo e. Anders Johnsson – Majas hambo – Oldermandens schottish – 
Schottish från Blyberg – Forkert Vals – Vals efter Groupa – Hej fi-de-li Niels Thamsen 

– Æ Føringer – Kællingen – Bedstefars snaps – Kirstine gik tit i lunden ene – Den 
glade kobbersmed – Skojaren – Eriksmåla Marknadsvals – Bitte mand i knibe – Noas 

Snoa – Karens vals – Jakobsens rheinlænder nr. 2. 
Noderne findes på www.spillefolk.dk 
 

Laugsaftener i 2016: 3.2. - 2.3. - 6.4. - 4.5. 
 

 
 

Månedens citat 

"Det må være muligt at spille tonen C, 

så folk bryder sammen." 

Jan Johansson 

(svensk pianist) 
 

 
 

 
 

 

Julebal i snevejr 
Lørdag den 21. november skulle vi ha' spillet til folkedansernes julebal, men der kom 
jo et voldsomt snevejr. Det lykkedes ca. 10 stykker at komme frem, og de spillede 

også med lidt hjælp fra andre spillemænd. Så vidt jeg ved, er de fleste kommet hjem 
igen? 
 

Jørgen Jørgensen, musikdirektør 
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Roskilde Folkedanserlaug 
 

Dobbeltbal 
 
Med Jæ Sweevers og RejseOrkestret 
lørdag den 27. februar kl. 20 – 23.30 i 

festsalen på Østervangsskolen, 
Astersvej 15, 4000 Roskilde. 

Østervangsskolens festsal og Restaurant 
Hua Long (med plads til 200 personer til 
festmiddagen) danner rammerne for 

dette års Dobbeltbal, da Hotel Prindsen 
har været i konkurs. 

 
 

 

Kl. 18.00 – 19.45: Festmiddag på Restaurant Hua Long, Astersvej 5-7 (50 m fra 
Østervangsskolens festsal, og der er gode parkeringsforhold). 

Buffet Hua Long: Vælg mellem masser af lækre retter, samt barbeque og wok. Inkl. 
dessert med is og kaffe. Pris 139 kr., ekskl. drikkevarer. 
Middag bestilles hos Restaurant Hua Long på tlf. 46 35 22 66 inden den 18. februar. 

Middag betales i restauranten ved ankomst samtidig med bestilling af drikkevarer. 
 

Kl. 20.00 – 23.30: Dobbeltbal med 
masser af dans til Jæ Sweevers 
(sønderhoningdans) og RejseOrkestret 

(alm. folkedans).  
Entré 150 kr., billetter ved indgangen. 

Salg af kaffe, te og kage, samt 
sodavand, øl og vin. 
 

Læs mere om Roskilde Folkedanserlaugs 
arrangementer på www.lirumlarum.dk 

eller kontakt Jens Markvard: 
gbang@mail.dk, mobil 61 60 11 04. 

 
 
 

Generalforsamling 
Lørdag den 12. marts kl. 16, Kildegården, lokale 101, Helligkorsvej 5. 
Dagsorden i.h.t. vedtægter. Forslag kan sendes til Jens Markvard, gbang@mail.dk, 
inden d. 26. februar. 

Nye interesserede må gerne kontakte os vedr. medlemskab for at støtte foreningen og 
deltage i generalforsamlingen. Årligt kontingent 175 kr. Kom med ideer til nye 

danseaktiviteter osv. Vi har to ledige pladser i bestyrelsen, hvis det har din interesse. 
Hvis du har spørgsmål, du ønsker at drøfte: kontakt blot bestyrelsen og få en snak. 
 

Generalforsamlingsbal 
Lørdag den 12. marts på Kildegården, Helligkorsvej 5, 1. sal. 
Kl. 18.00 Fællesspisning. Medbring selv en ret til fælles madbord. 
Kl. 19.30 – 23.30 Bal med 5 orkestre. 

Entré: Gratis for alle medlemmer i Lirum Larum. 
Salg af kaffe, te og kage, samt sodavand, øl og vin m.v. 

http://www.lirumlarum.dk/
mailto:gbang@mail.dk
mailto:gbang@mail.dk
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Folk Roskilde 
 

FolkeKons Turné 

Søndag den 17. januar kl. 16, Gimle, Helligkorsvej 2. 

Forsalg: www.roskildebilletten.dk: 75 kr. + gebyr; unge 50 kr. + gebyr. 
Ved døren: 100 kr. Unge: 50 kr. 

Arr. støttes af Roskilde Kommune og Kunststyrelsen. 
Blomster fra Gadstrup Blomster. 

 

 
 

Også i 2016 kan Folk Roskildes publikum glæde sig til et besøg af de studerende fra 
Syddansk Musikkonservatoriums folkemusikuddannelse. Det betyder et stort og 

veloplagt orkester bestående nogle af de mest ambitiøse og talentfulde unge 
opkomlinge indenfor folkemusikscenen herhjemme. Der er kort sagt lagt i ovnen til en 

forrygende koncert, der vil overbevise enhver om, at dansk folkemusik lever og har 
det godt! 

Kom og snus til den nye folkemusik med en kop kaffe og – måske – en af Gimles gode 
kager på bordet. 
 

OBS! Se alle forårets koncerter på www.folkroskilde.dk 
De er alle sat til salg på www.roskildebilletten.dk 

 
 
 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Nye hold starter i januar 

 
Musik: 
Klaver, harmonika, violin, irsk violin, guitar el. og aku., kontrabas og el. bas, 

blokfløjte, tværfløjte, klarinet, saxofon, trompet og alt i messing, trommesæt, irsk 
tromme, sammenspil. 

http://www.folkroskilde.dk/
http://www.roskildebilletten.dk/
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Sang: 
Kor og stemmetræning. 

Dans: 
Dansk-nordisk folkedans. 

 
Som noget nyt har efterårets hold i dansk-nordisk folkedans været af lidt 

eksperimenterende art, idet der var såvel mere øvede dansere som helt nybegyndere 
på holdet, og alle skulle gerne have noget ud af undervisningen. Det var ideen med 
holdet, at det skulle være et blandet hold; men helt hvordan det skulle køres måtte 

selvklart udvikles undervejs. 
Det virker til at ha' været en succes, og vi fortsætter i januar med et nyt hold. 

Afhængigt af antal fremmødte har vi danset de danse, der passede med antallet, så at 
alle har kunnet danse med. Vi har danset polka, schottish, vals, topars-engelska, 

trommelvalsen, hornfiffen m.m. Vi har også arbejdet med at bytte roller mht. at føre 
eller følge. Og i forbindelse med, at Henrik Jansberg havde Åtabackspolska på 
programmet til dans i november, har vi danset den (den er ikke så svær, men har en 

speciel og sjov omdansning - som i øvrigt også kan bruges i en polka). 
Undervisningen er på begyndernes præmisser, men med udfordringer / nyt til dem, 

der har danset tidligere. 
Er du blevet nysgerrig på holdet, er du meget velkommen nu i januar. Vi danser 
onsdage på Kildegården kl. 18.00 - 19.25. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til underviser Karen Brodersen, 
fastnet 56 82 06 09, mobil 28 20 70 03 (også mellem jul og nytår). 

God jul og godt nytår. 
KH Karen 
 

 

Les Lanciers 

Søndag den 31. januar kl. 13.00 - 16.40 

Instruktør: Karen Brodersen.  
Sted: Gråbrødre skole, lokale 24. 

Pris: 225 kr. 
Hold nr. 5610. 
 

Det er blevet populært at danse Les Lanciers til store fester. Det er en dejlig og festlig 
dans, som også kan danses for sin egen skyld. Alle er velkomne, uanset om man blot 

har brug for at få genopfrisket eller at lære det helt fra starten. Grundig gennemgang 
af trin og figurer - vi danser os igennem alle fem danse. 
Har du spørgsmål, ring gerne til underviser Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03. 

 
 

Rytmik barn og en voksen sammen 

Start onsdag den 13. januar  

1½-3 år: kl. 16.00 - 16.50 

3-4 år: kl. 17.00 - 17.50 
Kildegården, lokale 108. 
Pris 390 kr. 

 
 

Tilmelding: aftenskolelirumlarum@gmail.com eller 
telefon 22 11 18 93. 
Din tilmelding er først gældende, når du har betalt 

på konto 2905 2551644114. 
Se mere på www.lirumlarum.dk 
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……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

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

 Roskilde Spillemandslaug (oldermand Ida Soer Johannessen, oldermanden@yahoo.dk) 

 Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen, 

jensmarkvard@gmail.com) 

 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), 

katelarsen13@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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godt 

nytår! 

 

 

 

mailto:oldermanden@yahoo.dk

