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Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Folk Roskilde 

 
JANUAR 

Onsdag 25. Onsdagsaften  

 
FEBRUAR 

Onsdag 1. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Lørdag 4. The Jeremiahs Folk Roskilde 

Onsdag 8. Onsdagsaften  

Onsdag 15. Onsdagsaften  

Onsdag 22. 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 (fællesspillet) og på 
dansegulvet, med eller uden dansepartner, med eller uden erfaring. 
 

1.2. 
19.30 Franske danse med Elsebeth Rønne 

21.00 OlgaPolka 
 
8.2. 

19.30 Bunkespil (forspiller Knud Kristiansen) 
20.00 Thorvalsen 

21.00 De Finn-urlige Spillemænd 
 
15.2. 

19.30 Bunkespil (forspiller Knud Kristiansen) 
20.00 Walz2 

21.00 Roskilde Spillemandslaug 
 
22.2. 

19.30 Bunkespil (forspiller Knud Kristiansen) 
20.00 Mandagsholdet med Kevin 

21.00 Knud med venner 
 
Bunkespil: 

8.2. Ålborg polka, Schottish från Gjørvik, Mette firtur, Firtur fra Varde, Kylling Sørens 

dans, Kontrasejre fra Odsherred, Hambo Uplan, Fanny Power, Gule fandens hopsa. 
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15.2. Fynbo Oldefar, Fula Schottish, Forkert vals, Berliner fra Vorbasse, 
Familiesekstur fra Præstø, Gl. Sekstur 4 par, Skjørpinge firtur, Tosse Marens totur, 

Det lille f, Skæve Thorvald. 

22.2. Peder Pøhl, Stævne-schottish, Vals Groupa, Gl. tretur 4 par, Skjørpinge firtur, 

Trekantet sløjfe Thy, Brøgger Victors hambo, Vigers polska, Helges hopsa. 

God fornøjelse - Karen, Dorthe, Søren, Knud og Mette 

 
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag den 18. marts 2017 kl. 15 på 

Kildegården, 1. sal. Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være oldermanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændringer: Vi har opdaget, at det for vort 

arbejde er vigtigt, at ikke hele bestyrelsen er tegningsberettigede, og vil derfor indføje 
en paragraf, der beskriver, hvem i bestyrelsen der tegner foreningen. Denne 

vedtægtsændring skal som alle vedtægtsændringer udsendes til alle medlemmerne 
senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen vedhæftet bestyrelsens 
bemærkninger – så I modtager forslaget med bestyrelsens begrundelse i løbet af 

februar via mail/brev. 

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18 af medbragt mad (husk 

service). Vin og andre drikkevarer kan købes i baren. 
Bal kl. 19.30 - gratis for alle medlemmer af Lirum Larum. Musik spilles af fem 

forskellige orkestre med relation til Roskilde Spillemandslaug – se under 
Folkedanserlauget i dette nummer af Lirekassen. 

Vel mødt - bestyrelsen 
 

 

Laugsaftener 

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 er på vej – se nedenfor). 

På laugsaftenen onsdag den 1. februar får vi besøg af Jesper Vinther. Efter at 
violinerne i december fik prøvet at 'smide skidt på', får harmonikaerne nu mulighed 

for at 'slå søm i'.  

Aftenens forløb er som følger: 

18.30 – 19.30 Vi spiller fra aftenens program. 
19.30 – 19.35 Meddelelser. 

19.35 – 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand.  
20.00 – 20.15 Månedens melodi: Otte Mands Reel (fra Roskilde) 
20.15 – 21.30 Vi fortsætter med aftenens program.  

Spilleprogrammet til aftenen er: Fynbo efter Oldefar - Jens Frederiksens polka - Fula 

Schottish - Luffarschottis - Gartnerens Vals - Jødetur fra Mors - Otte Mands Reel - 
Vejrmølledans - En gammel hopsa - Den skæve - Alsinger sekstur - Knuds anden 
trekant - Den gamle mand - Når vandet fryser i hanerne - Skinnbracka med lucku - 

Kirstens Hambo - Hambo e. Lasse i Svarven - Karens Vals.  
Reserver: Aben hedder Jacko og Schlaraffenland. 

Noderne findes på spillefolk.dk. 
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Om laugsaftenerne indtil sommerferien 
Laugsaftenen onsdag den 1. marts bliver speciel, fordi  Rejseorkesteret kommer kl. 

19.30-21.00 og spiller det program, de skal bruge til dobbeltballet på Østervangs-
skolen lørdag den 4. marts. Det vil mange fra lauget sikkert gerne høre/danse til, og 

planen for laugsaftenen bliver derfor: 
Almindelig laugsaften 18.30-19.30 
Rejseorkesteret spiller til dans 19.30-21.00 

Lauget spiller til dans 21.00-22.00. 

På laugsaftenerne i april og maj vender vi tilbage til den gamle ordning med under-

visning/øvning fra 18.30 til 21.00 og spil til dans fra 21.00 til 22.00. 

Der bliver mulighed for at evaluere de to ordninger på generalforsamlingen lørdag den 

18. marts. 
 

 

Bodapolska 

Jeg er meget interesseret i at spille Bodapolska med de særlige lange buestrøg. Jeg 

kunne tænke mig at danne en gruppe, hvor vi sammen øver dette specielle spil. 
Interesserede kan kommunikere med mig for at lære at spille Bodapolska, som også 

har en meget behagelig og populær 
pardans. 

Hvis der er interesse, så laver jeg flere 

lektioner med videoer, så man kan spille 

sammen med Boda Spelmanslag. Og 
senere finde samspil i gruppe. 
"Alla Kollor uti Västanå" findes som 

noder og video på Folkets hus (video på 
Utube Kjeld Sørensen). Jeg kan sende 

videoen og andre videoer via e-mail. 
Samt lektioner og noder. 

Godt År 2017 

Kjeld Sørensen, Oz8aek@gmail.com 
 

 

 

Violinen – skabere og skæbner 

En onsdag i november sidste år kom Jørgen Jørgensen hen til 

mig med to bøger. ”Her er noget for dig”. Og så gav han mig 
bøgerne. 

Den ene hedder ”Levende musik” af Carl Nielsen og 
omhandler hans tanker om ord og musik – et filosofisk skrift, 

og jeg må erkende på et højere filosofisk niveau end det, jeg 
befinder mig på. Men den var sjov at læse, mest p.g.a. dens 

sprog, som er hans tids sprog fra 1931. 
 
Den anden hedder ”Violinen – skabere og skæbner” af Hans Dalgaard, og den optog 

mig noget mere. Bogen fortæller bl.a. om de tre store violinbyggerfamilier fra 
Cremona i Italien, Amati – Guanerius – Stradivarius, og mange andre. Bogen giver en 

fin oversigt over violinens udvikling og er fuld af gode anekdoter om de gamle mestre 
og samlere. 
Måske spiller du på en ægte Stradivarius. Prøv at kikke på den indklæbede seddel i 

din violin. Det kunne jo være, og under alle omstændigheder bliver du klogere på din 
violin, når du har læst bogen. 
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Jeg har selv to violiner – den ene er en Heberlein fra 1965 (Stradivarius kopi) og den 
anden er en Vuillaume kopi (desværre) fra 

slutningen af 1800-tallet. 
Bogen slutter med ti gode råd til violinejeren. Jeg 

gengiver her det første: ”Deres violin er al 
opmærksomhed værd. Behandler De den godt, vil 
den yde Dem det mangefold igen. Engang vil den 

fortælle andre om Deres omsorg.” 
Efter aftale med Jørgen kan bøgerne lånes hos 

mig. 

Med spillehilsen Jørgen Sten 

 
 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Dobbeltbal med Jæ Sweevers og RejseOrkestret 

Lørdag den 4. marts i Østervangsskolens festsal, Astersvej 15, 4000 Roskilde. 

Vi starter som altid med festmiddag kl. 18.00 i Restaurant Hua Long - 50 m fra 

Østervangsskolens festsal. 
Pris inkl. dessert med is og kaffe 139 kr., ekskl. drikkevarer. Middagen bestilles hos 
Restaurant Hua Long på tlf. 46 35 22 66 inden den 23. februar, og betales i 

restauranten ved ankomst samtidig med bestilling af drikkevarer. 

Kl. 20.00-23.30 er der dobbeltbal med Jæ Sweevers (sønderhoningdans) og 

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

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

Yderligere info: Jens Markvard Andersen, jmandersen7@gmail.com, 61 60 11 04. 

 
 

Generalforsamling og bal 

Generalforsamling lørdag den 18. marts kl. 16 på Kildegården, 1. sal, i h.t. 
vedtægter for Roskilde Folkedanserlaug. 

Derefter (Kildegården, 1. sal): Fællesspisning kl. 18 af medbragt mad (husk 
service). Vin og andre drikkevarer kan købes i baren. 

Bal kl. 19.30 - gratis for alle medlemmer af Lirum Larum. 

19.30 Roskilde Spillemandslaug 
20.30 Mandagsholdet, forspiller Kevin Lees 
21.10 Kevin Lees spiller solo 

21.25 Udspil 
22.10 StrengMedVind 

23-23.15 Oprydning til musik ved forspiller X og bunkeafterspil. 

 

 

Tur med bal til Vommevad og egnen vest for Holbæk 

Vi kender kvadrilledanse som Halvfemtetur fra Vommevad og Fruens stykke fra 
Løvenborg. Men hvor ligger egentlig Vommevad og Løvenborg? Ikke så langt væk! 

Lirum Larums folkedansere og spillemænd har fået lidt penge for at hjælpe med et 

teaterstykke i Roskilde. De penge gør, at vi kan arrangere en billig udflugt. Udflugten 
foregår i privatbiler søndag den 2. april. Man kører en køretur på ca. 25 minutter ud 

mailto:jmandersen7@gmail.com
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af Roskilde mod vest. Fra motorvejen drejer man af mod Kalundborg, og efter ca. 11 
km kommer man til en rundkørsel. Her drejer man til højre ind i Nørre Jernløse, og 

kort efter til venstre op til vindmøllen, hvor der er parkeringsplads. Det er ikke til at 
tage fejl af. Her mødes vi kl. 13.30. 

Herefter er der fire punkter på eftermiddagens og aftenens program: 
1) Vi bliver vist rundt i Nørre Jernløse Mølle, som oprindelig stod på voldene ved 

København, men blev flyttet og genopført her. Den er intakt og fint sat i stand. 
Herefter drikkes egen medbragt kaffe. 

2) Vi kører de få km herfra til 

Løvenborg. Vi går en tur i den 

restaurerede barokhave og kigger 
over voldgraven over på slottet 
(foto). 

3) Herefter kører vi ud ad 
Engvejen til Hanerup Enge, hvor 

Kåre Fog fortæller om, hvordan 
der er lavet erstatningsnatur med 
penge fra Vejdirektoratet. Tag 

kikkert med - måske kommer 
havørnen forbi. 

4) Og så slutter vi ca. kl. 18 nogle 
km længere mod øst ved 
Vommevad Forsamlingshus, hvor 

vi først får noget at spise og 
derefter danser i den udmærkede sal i forsamlingshuset. 

½5) Forinden skal vi dog lige se den gamle kampestensbro ved Vommevad - værd at 
se, men det tager kun nogle minutter. 

Det giver i alt lidt over fire stop, halvvejs mod de fem - altså en rigtig halvfemtetur til 
Vommevad. 

Vi håber på, at både mange dansere og ikke mindst mange af vore spillefolk vil 

deltage. Lokale folkedansere, der har en livskraftig forening og danser til daglig i 
Vipperød, er inviteret til at deltage i dansen. Så det kan blive et pænt stort bal, hvor 

vi alle møder nye mennesker. Vi slutter, når spillemændene er blevet trætte. 

Pris: Under forudsætning af mindst 20 deltagere fra Lirum Larum er prisen 100 kr. per 

person, som er en del af betalingen for maden i Vommevad (teateroverskudskassen 
betaler resten). 

For at kunne give forsamlingshuset besked om, hvor mange de skal lave mad til, har 
vi brug for tilmeldinger senest 14 dage før. Man tilmelder sig til Roskilde 

Folkedanserlaug ved Kate Larsen og indbetaler 100 kr. til reg.nr. 1551, kontonr. 
3358453. Ikke-medlemmer af Lirumlarum er også velkomne, men bedes ved 
tilmeldingen oplyse email-adresse. 

For at sikre, at alle kommer dertil i bil, kan antal ledige passagerpladser eller behov 
for transport oplyses, derfor skriv også dit telefonnr., så vi sikrer, at alle kommer med 

til og retur fra Vommevad. 
Vi tilmelder os og betaler til Roskilde Folkedanserlaug ved Kate inden den 19. marts 
(på mail katelarsen13@hotmail.com) med oplysning om bil med ledige passagersæder 

eller om behov for transportbehov fra Kildegårdens P-plads. 
Og vi mødes den 2. april kl. 13.30 på parkeringspladsen tæt ved møllen i Nørre 

Jernløse. Dem der har biler med ledige passagersæder, og dem der har behov for 
transport, mødes på Kildegårdens P-plads kl. 13.00 (Jens Markvard vil stå der fra kl. 

12.45 og sørge for, at alle kommer med til Vommevad). 
Teknisk arrangør: Kåre Fog. 
 

 



 6 

Folk Roskilde 
 

The Jeremiahs (IRL) 

Lørdag den 4. februar kl. 19.30 

Dørene åbnes kl. 19.00 
Gimle, Helligkorsvej 2 

Forsalg: www.roskildebilletten.dk 100 kr. + 
gebyr 10 kr. 

Ved døren 125 kr. 
Ungepris 50 kr. 
 

Februar bliver irsk i Folk Roskilde. Et spændende nyt band kommer for første gang til 
Danmark – og præsenterer deres ”storby-folk”. 

The Jeremiahs er et af de mest opløftende bands, der er vokset frem af Dublins 
folkemusikmiljø i mange år. Bandet blander traditionelle og nye toner og har gennem 
dette skabt deres helt egen "storby-folk". De blev dannet i 2013 og opnåede 

umiddelbar anerkendelse, da de vandt Ballyshannon Festivals showcase-konkurrence 
det år. Gruppen udgav deres debutalbum (The Jeremiahs) i 2014, og den 

egenkomponerede sang Forgotten Sons fra albummet vandt førsteprisen i 2015 
TradConnect Songwriter Showcase, hvor juryen bestod af ingen mindre end Christy 
Moore. Albummet blev også kåret til Best Vocal/Instrumental Album ved LiveIreland 

Awards 2016. 

Bandet består af: Joe Gibney - sang og tin whistle. James Ryan - guitar og bouzouki. 

Jean Christoph (JC) Morel - violin og mandola. 
 

 
 

Joe Gibney er en talentfuld sanger fra Dublin, præget af en smeltedigel af forskellige 
musikalske indflydelser, og som byder på et varieret repertoire af sange fra 
muntre sea shanties til følelsesladede traditionelle sange om kærlighed, lidelser og 

sorg. Hans åbenlyse passion og kærlighed til disse sange, gamle som nye, er nem at 
se, og han vandt for nylig en LiveIreland Award 2016 for Male Vocalist of the Year. 

Guitaristen og bouzoukispilleren James Ryan er fra Dublin og trækker på en bred vifte 
af indflydelser fra forskellige genrer og traditioner, hvilket kommer til udtryk i hans 

karakteristiske rytmiske akkompagnement. Han er også en anerkendt underviser og 
en erfaren lydtekniker. 

http://www.roskildebilletten.dk/
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JC Morel kommer fra Bordeaux i Frankrig, men forelskede sig i den irske folkemusik, 
da en ven gav ham et album med The Bothy Band. Det endte med en tur til Dublin for 

at studere irsk musik, og her mødte han så de øvrige bandmedlemmer. JC er 
en mesterlig musiker, hvis violinspil er en vigtig del af bandets lyd. 

Som band formår The Jeremiahs at sætte musikken fra deres irske rødder sammen 
med en forfriskende ny "sound" til et uimodståeligt slutprodukt. De vil sikkert blive til 

et band, man skal regne med i de kommende år - de er allerede godt på vej. 
 
 

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

 

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 

 

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

 

 

 

mailto:oldermanden@yahoo.dk

