
Lirekassen 
September 2016 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Folk Roskilde 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Roskilde Spillemandsstævne 

 

 
AUGUST 

Onsdag 24. Spil og dans på havnen Havnebanden 

Lørdag 27. Spil på Musicon Spillemandslauget 

Onsdag 31. Spil og dans på havnen Havnebanden 

 
SEPTEMBER 

Onsdag 7. Laugsaften Spillemandslauget 

  Intro til dansk/nordisk folkedans Aftenskolen 

Lørdag 10. Jubilæumsfejring Spillemandslauget 

Onsdag 14. Onsdagsaften  

Torsdag 15. John Doyle Folk Roskilde 

Onsdag 21. Onsdagsaften  

Onsdag 28. Onsdagsaften  

 
 

 

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. 
 

7.9. Ingen onsdagsaften 
 
14.9. 

19.30 Velkomstdrik med snak om sommerens stævner og gode musikoplevelser 
20.00 Kærlighed på Prøve (Åke og Ethel fra Lund og Gerd og Frede fra Lolland) 

21.30 Fanø Tigers 
 

21.9. 
19.30 IC3 
20.30 Roskilde Spillemandslaug 

21.30 Åben scene – for hvem der har lyst til at byde ind med spil 
 

28.9. 
19.30 Fællesspil med forspiller Jørgen Sten Andersen: Roskilde Rheinlænder nr. 1 eller 

(hvis vi ikke har fået den lært) Jacobsens Rheinlænder nr. 2 – Lyø Brudevals – 
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Den gammel hans vals – Vagns Schottish – Karis Pers Polska – 
Ottemandsdans (Himmerland) – Sekstur fra Læsø – Kræn Gådes Firtur – 

Sebbersund Hopsa. Reserver, dersom der ikke er nok til kvadriller: Gamle 
Bonde – Ostindiens velkomst – Aben hedder Jacko – Alt, så trækker vi trøjen af 

- Der bor en bager. 
20.00 Skabssvenskerne 
21.00 RejseOrkestret 

 
OBS. Noderne til fællesspil kan findes i Folkets Hus nodesamling på www.spillefolk.dk, 

under Nodesamling / Repertoirelister / Roskilde Spillemandslaug. 
 
Vel mødt i september! - Birthe, Kurt og Kirsten (tlf. 59 44 04 54) 

 
 

Efterårets onsdagsværter 

Oktober: Optimisterne v. Ernst Colding - tlf. 25 72 12 04, og Jette Roed Rasmussen - 

tlf. 41 44 58 30. 

November: Anja Sørensen - tlf. 20 43 01 97. 
December: Folkedanserlauget v. Jens Markvard - tlf. 43 62 12 13. 

Mvh. onsdagskoordinatorerne Birthe Hansen & Kurt Nielsen 

 
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Så er sommeren gået på hæld. Vi har lige haft et dejligt stævne, hvor stævnegruppen 
og en masse hjælpere har sørget for, at stævnet kunne gennemføres til alles 

tilfredshed. 
Hver onsdag har Knud som vanligt styret Havnebanden, og mange har fået sig en 
svingom på Museumsøen disse aftener. 

 
Desværre har vi også haft den store sorg at måtte sige farvel 

til Kristian Søe, der døde 19. juli. Kristian har været aktiv 
med såvel spil som dans næsten siden Lirum Larum 
dannedes. Og siden onsdagsaftenernes start i 1982 har 

Kristian været ansvarlig for disse. 
Hvis du vil (gen)opleve fabrikssekretær Lisbeth Due 

Andersens takketale til Kristian onsdag den 25.5. i anledning 
af, at han sluttede som onsdagskoordinator, kan du se 
videoen på 

http://kurtjohan.dk/onsdagsaftener-pa-kildegarden.html 

Når vi nu starter med onsdagsaftenerne d. 14. september, 

er det med Kurt Nielsen og Birthe Hansen som koordinatorer. 
 

Laugsaftenerne kommer også på nye hænder, idet Lise Bergsøe overtager Jørgens 

Jørgensens arbejde med planlægning af laugsaftenerne. 
På generalforsamlingen blev der fremsat ønske om, at laugsspil til dans blev flyttet, 
så det ikke lå i forlængelse af laugsaftenen, da mange synes, det bliver for mange 

timers spil i træk. Vi har derfor besluttet at flytte laugets spil til dans til 3. onsdag i 
måneden. 

Efter afholdelse af det første spillemandsstævne i 1976 besluttede man at etablere et 
spillemandslaug som en del af Lirum Larum. Vi kan derfor fejre Roskilde 

Spillemandslaugs 40-års jubilæum – og det gør vi så med bal på Gimle lørdag d. 10. 

http://kurtjohan.dk/onsdagsaftener-pa-kildegarden.html
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september. Se nærmere om jubilæet på næste side. Vi glæder os til at se rigtig 
mange af jer denne aften. 

I forbindelse med jubilæet vil jeg også sige tusind tak til Folk Roskilde for den dejlige 
jubilæumsgave, vi fik i form af bal med Habadekuk på Gimle, det var en fantastisk 

aften vi havde d. 18. maj. 

Hilsen fra Ida, oldermand 

 

Udespil 
Husk spil på Musicon lørdag d. 27. august kl. 12.30-13.45. 
Programmet er: Jacobsens Rheinlænder nr. 1 – Fynbo - 4-tur Oksbøl - Flyv og skub 

kontra - Gryderup tro - Jydsk kontra, 3-tur - Kontrasejre, Odsherred – Sjampadans – 
Vejrmølledans - Den sortbrogede ko - Polska/hambo e. Anders Johnsson - 
Oldermandens schottish - Forkert vals - Hej-fi-de-li N. Thamsen - Æ Føhringer - 

Bedstefars snaps - Kirstine gik tit i lunden ene - Bette mand (G-dur) - Karens vals - 
Totur f. Vejle - Den muntre kreds - Finn Victor – Mallebrok - Klövsjö. 

Judith er tovholder – giv hende et praj, hvis du har lyst til at være med. 

 
 

 

Laugsaften 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 

onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården kl. 18.30-21.30. Den tredje onsdag i 
hver måned spiller lauget til dans kl. 20-21 (ændringer kan forekomme, fx 21. 

september, hvor laugsspillet er kl. 20.30-21.30). 

Onsdag den 7. september 

På denne første laugsaften i sæsonen får vi besøg af Michael Graubæk. Aftenens tema 
er rollen som forspiller. 

Aftenens forløb er som følger: 
18.30 Lauget spiller nedenstående program 

19.30 Meddelelser 
19.35 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand.  
20.00 Månedens melodier er jubilæumsmelodierne: Roskilde Rheinlænder nr. 1, Lille 

Serenade, 40 års Marchen 
20.20 Vi fortsætter med aftenens program 

Spilleprogrammet til denne aften er: Ane Louises fynbo, Tores schottish, Ingers 
Brudvals, Vigers polska, Den halve kæde, Kræn Gaades Firetur, Svingkontra, Den 

gammel hans vals, Sebbersund Hopsa, Gamle Bonde, Ostindiens velkomst, Aben 
hedder Jacko, Alt, så trækker vi trøjen af, Der bor en bager, Hamborger svejtrit, 

Kyllinge-Sørens Dands, Flyv og skub kontra, Smedepolka, Per Huggers Totur, 
Melchiors Rejlænder, Niels Johnsens Mazurka, Amalies Vals, Jakobsens Rheinlænder 
nr. 2, Lille Serenade, Roskilde Rheinlænder nr. 1, 40 års Marchen, Hambo i A-moll, 

Vagns scottish, Sekstur fra Læsø, Ravne Peers vals.  

Noderne findes på spillefolk.dk 
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Laugsspil til onsdagsaftenen 21. september 
Repertoiret er de melodier, vi øvede på laugsaftenen 7. september: 

1. sæt: Ane Louises fynbo, Tores schottis, Ingers Brudvals, Vigers polska, Den halve 
kæde, Kræn Gaades Firetur, Svingkontra, Den gammel hans vals, Sebbersund Hopsa.  

2. sæt: Gamle Bonde, Ostindiens velkomst, Aben hedder Jacko, Alt, så trækker vi 
trøjen af, Der bor en bager, Hamborger svejtrit, Kyllinge-Sørens Dands, Flyv og skub 
kontra, Smedepolka. 

Reserver: Per Huggers Totur, Melchiors Rejlænder, Niels Johnsens Mazurka, Amalies 
Vals. 

 
Laugsaftener i resten af 2016: 5.10. - 2.11. – 7.12. 
 

Og så må jeg hellere præsentere mig: 
Lise Bergsøe, musiktovholder – afløser for musikdirektør Jørgen Jørgensen. 

 
 

Jubilæumsdag - Jubilæumsbal 

Roskilde Spillemandslaug 40 år - 10. september på Kildegården og Gimle. 

 

Vi afholder lørdag den 10.9. Roskilde 
Spillemandslaugs 40-års jubilæum. Vi 
arrangerer en spille- og danseaften for 

mennesker, der har haft deres virke / 
oplevelser med Roskilde Spillemandslaug i 

løbet af de 40 år. 
Alle, der har været (stadig er) en del af det 
glade liv, vil vi samle. Gennem de 40 år er 

der lagt mange frivillige timer i at sprede 
glæde med musikken rundt i Roskilde. Alle 

ildsjælene, amatørerne, igangsætterne, 
danserne, tilskuerne og arbejdsbierne skal have en oplevelse i den ånd, som har 

hersket gennem 40 år i spillemandslauget. Der spilles op til dans kl. 19 på Gimle. 
Ingen entre! 

Program for dagen: 

15-17      Workshop på Kildegården: Her øver vi jubilæumsmelodier og Grande Finale-
melodier, leder Jørgen Sten. (Lauget giver kaffe/te, kage og øl/vand). 

17-18.50 på Kildegården spiser vi sammen efter den gode gamle tradition, der har 
hersket i Lirum Larum gennem 40 år. Du/I medbringer så meget af en ret, 

som I kan blive mæt af, hvis I kun spiser den. Alle retter sættes på en 
fælles buffet. Medbring tallerken, bestik, glas. (Lauget giver et glas vin eller 
øl/vand). 

 
På Gimle: 

19.00 Lauget spiller op til dans, ledet af 
Jørgen Jørgensen – der spilles det 

aktuelle udespilsprogram. 
20.00 Jubilæumsmelodier præsenteres og 

spilles. 

20.10 Festtale og causeri over 40 år. 
20.30 Dagens overraskelse. 

21.00 Dans til Michael og gutterne. 
22.30 Grande Finale: Alle spillefolk, der vil 

være med, spiller melodier, som vi 

har spillet 1976-86-96-06-16, ledet af Jørgen Sten Andersen. 
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Jørgen Sten har valgt melodierne ved selv at opstille nedenstående kriterier for 
valget: 

1) Det skal være melodier, der er blevet hængende gennem alle 40 år. 
2) Det skal være melodier, flest mulig kan spille med på. 

3) Melodierne skal kunne indgå i et danseforløb. 
4) Jørgen vil selv have hjertet med i valget. 

Her er så resultatet, som er stærkt subjektivt: 40 Års Marchen (hvis den har vundet 

gehør) – Fynsk Polka - Peder Pøhls Polka – Tores Schottish – Svensk Annas Vals – 
Thomas Thomsens Firtur (findes under navnet: Firtur Vejle) – Tosse Marens Totur – 

Den Toppede Høne fra Thy – Hambuger Sekstur – Polka Sekstur – Finn Viktors Vals 
(står under navnet Stødt Kanel/Skelskørvalsen. Skal danses som familievals) – Tænk 

på enden – Når vinden er os føjelig – Kakkelovnen – Der bor en bager – Tellings 
Hopsa. 

 
Udespilsprogrammet 2016, jubilæumsmelodier og Grande Finale-melodier er lagt på 
www.spillefolk.dk 
 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Tak for koncert på Gimle 

Tusinde tak til Folk Roskilde for jubilæumsgaven: koncert på Gimle onsdag den 18. 
maj med det veloplagte orkester Habadekuk. Det blev til en stor oplevelse med 

masser af musik og dans på denne aften. 

 

 
 

Habadekuk havde inviteret Roskilde Spillemandslaug til at spille et par melodier 
sammen med Habadekuk denne aften. Der var trængsel på Gimles scene! 
 



 6 

40-års jubilæumsfest  

Til Roskilde Spillemandslaugs 40-års jubilæumsfest lørdag den 10. september på 
Gimle giver Roskilde Folkedanserlaug spillemandslauget en musikalsk og 

dansemæssig gave. Denne gave skal fremføres kl. 20.30. 
Glæd jer til gaven pakkes ud, og fortæl endelig ikke spillefolkene i spillemandslauget 

om denne gave med ung folkemusik ved Emma Elmøe og Villads Hoffmann samt dans 
med Rikke Rasmussens dansepar. Her er en sti, der kan lyttes til: 
https://www.youtube.com/watch?v=FxF2qbR1h5M&feature=youtu.be 

 
 

 

Folk Roskilde 
 

John Doyle (IRL) 

Torsdag den 15. september 
kl. 19.30 
Dørene åbnes kl. 19.00 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Billetter i forsalg: 

www.roskildebilletten.dk 100 kr. + 
gebyr 

Billetter ved døren: 125 kr. 
Ungepris: 50 kr. 
 

Irske John Doyle er en af de 
allerypperste og mest efterspurgte folk-

guitarister og dertil også en dygtig 
sanger og sangskriver.  
John var (sammen med bl.a. Karan 

Casey) med til at stifte den irsk-
amerikanske gruppe Solas og har 

desuden optrådt i en lang række andre 
sammenhænge: Med folk-ikoner 
som Liz Carroll, Andy Irvine og Karan 

Casey, som kapelmester for Joan Baez, 
som fast mand i Mary Chapin 

Carpenters akustiske trio, i trioen McGoldrick-McCusker-Doyle samt senest 
i supergruppen Usher's Island for blot at nævne nogle. 

John Doyle har indspillet albums med Solas, Karan Casey og Liz Carroll og medvirket 

på utallige andre. Hans debutalbum som solist, Evening Comes Early, udkom i 2001, 

og hans andet, Wayward Son, udkom i 2005. Hvor de to første albummer 
hovedsagelig indeholdt traditionelle sange, så viste han på sit seneste soloalbum, 
Shadow and Light fra 2011, sin styrke som sangskriver. Mange af sangene tager 

udgangspunkt i Irlands og hans egen families historie og bærer hans rytmiske og 
melodiske guitarspils tydelige aftryk. 

På scenen akkompagnerer John Doyle sig selv på diverse strengeinstrumenter og er 
både sanger, musiker og historiefortæller. 

Der venter helt klart publikum en stor oplevelse. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FxF2qbR1h5M&feature=youtu.be
http://www.roskildebilletten.dk/
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Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Nyt program 

Aftenskolen byder velkommen til en ny sæson med mange spændende kurser. Se på 

hjemmesiden www.lirumlarum.dk under Musikaftenskolen Lirum Larum eller skriv 
efter programmet på aftenskolelirumlarum@gmail.com 

Venlig hilsen, Mette 
 

 

Introaften til dansk/nordisk folkedans 

Onsdag den 7. september kl. 19-21, Kildegården, lokale 101, 4000 Roskilde. 

Ha' det sjovt med dans - for begyndere og for mere erfarne dansere. 

Vi vil arbejde med det kommunikative i dansen; arbejde med den energi du bruger / 
den du giver videre; egen balance / parrets balance (herunder også dansefatninger); 
hvordan lade sig føre / hvordan fører jeg uden at det mærkes?; hvordan improvisere, 

men stadig ha' et solidt fodfæste i traditionen? Hvad er tradition? Hvad er dans? 
Denne aften - og på kurset* af samme titel - vil vi forsøge at finde ud, hvad det er! 

Velkommen til en aften, hvor vi vil 
eksperimentere og lære af 

hinanden. Jeg skal gøre mit til, at 
det bliver sjovt! 

Glæder mig til at danse med dig  
Alle er velkomne, med eller uden 
partner og uanset erfaring! 

Gratis - og tilmelding ikke 
nødvendig. 

Karen Brodersen, 28 20 70 03 

(*Aftenskolekurset starter onsdag 

d. 14. september kl. 18-19.25). 

 
 
 

 

Roskilde Spillemandsstævne 
 

Endnu et spillemandsstævne er afholdt - til glæde for alle medvirkende! Det lykkedes 
os at komme i Folkeparken søndag, hvor vi havde mange gode timer i solskin, inden 
det begyndte at dryppe. Hvilket i øvrigt ikke afholdt hverken spillere eller dansere fra 

at fortsætte! 
Tak til hjælpere og overhjælpere, som igen har ydet en stor indsats, både før og 

under stævnet. 
Stævnegruppen holder evalueringsmøde i september, og i næste Lirekasse kan du 
læse mere om stævnet og planerne fremover. 

Her foreløbig lidt fotos fra dagene. Hold øje med hjemmesiden, snart kommer der 
flere fotos dér. 

Stævnegruppen 

 

Fotos: Anne Petersen og Claus Hede 

http://www.lirumlarum.dk/
mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com
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……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

 Onsdagsaftenerne (koordinatorer Birthe Hansen & Kurt Nielsen, 

kurtjohannielsen@gmail.com) 

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

 Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen, 

jmandersen7@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 (vedr. Roskilde Spillemandslaug), til 

katelarsen13@hotmail.com (vedr. Roskilde Folkedanserlaug) eller til lebuchha@webspeed.dk 

(vedr. 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 

 

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