
Lirekassen 
December 2017 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Folk Roskilde 
 Fællesmødet  

 
NOVEMBER 

Onsdag 22. Onsdagsaften  

Onsdag 29. Onsdagsaften  

 
DECEMBER 

Søndag 3. Na Leanai Folk Roskilde 

Onsdag 6. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Søndag 10. Les Lanciers Aftenskolen 

Onsdag 13. Onsdagsaften  

Fredag 15. Julebal i Køge Spillemandslauget og 

folkedanserlauget 

Onsdag 20. 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. 
 
6.12. 

19.30 Dans med lidt danseinstruktion, musik ved elever fra Roskilde Musiske Skole 
ved Alexandra Carlgren og Karen Brodersen 

20.10 Piraterne spiller, og Birte synger også i år til julelangdans 
21.00 Roskilde Spillemandslaug  
 

13.12. 
19.30 Bunkespil, forspiller Jørgen Sten Andersen 

20.00 Takt og Tone 
20.30 Optimisterne  

21.15 StrengMedVind  
 
20.12. 

19.30 Bunkespil, forspiller Jørgen Sten Andersen 
20.00 To af Hver 

21.00 Egen Stemning spiller til årets sidste onsdagsaften  
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NB! Ingen onsdagsaften mellem jul og nytår. Alle ønskes god jul og godt nytår! Vi 
ses igen på Kildegården onsdag den 3. januar. 

 
Bunkespil 

13.12.: Jacobsens Rheinlænder nr. 1 – Kevins Fanny Power – Sch. fr. Kall – Den 
firkantede Sløjfe (Himmerland) – Kyllinge-Sørens Dans – Contra 4 tuur* – Firtur fra 
Oksbøl - Når vandet fryser i hanerne – Pedro Larsen – Anglais af Per Svenson (kreds-

engelsker). 
* Danses som firtur. Det er et eksperiment.  

20.12.: Roskilde Rheinlænder Nr. 1 – Den fine Madam Sne – Sch. från Luleå – 
Chinese Breakdown – Flyv og Skub Kontra – Unser Alte Kath – Bette Mett – Russeren 

– Livsglædens Vals** (som familievals) – Långdans ”Uti i gröna lunden”. 
** Denne vals er ny, og jeg (melodiskriveren) håber, I vil være med til at afprøve 

den. Jeg tror, den egner sig som familievals, men det vil jo vise sig. Den bliver 
månedens melodi i december.  

Reservemelodier begge dage: Vals eft. Jacob Hansen – Oldermandens Scottish. 

Forspiller og melodiskriver: Jørgen/Jyllinge 

 
Vært i december: Bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug, 

hilsen Jens Markvard Andersen, 61 60 11 04 
 
 

Onsdagsværter forår 2018 

Januar Birthe og Kurt - kurtjohannielsen@gmail.com 
Februar Mette Vedfelt - tlf. 22 11 18 93 

Marts VÆRT SØGES ! 
April VÆRT SØGES ! 

Maj Kirsten Meinertz - tlf. 59 44 04 54 / 21 45 88 02 

Med venlig hilsen 

onsdagskoordinatorerne Birthe Hansen og Kurt Nielsen 
 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag 6. december 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 
onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården kl. 18.30-22.00. 

 
December-laugsaftenen bliver uden underviser udefra, men vi skal nok finde ud af at 

hygge os alligevel. 
Aftenens forløb er: 
18.30 - 19.30 Vi øver aftenens program  

19.30 - 19.35 Meddelelser 
19.35 - 20.00 Pause med gløgg og æbleskiver 

20.00 - 21.00 Gennemgang af månedens melodi: Livsglædens vals og videre øvning.  
21.00 - 22.00 Spil til onsdagsdansen.  

Spilleprogrammet til aftenen er: 

Grønne Aal - Adam og Eva i Paradi - Kristians Schottish - A.P.s Ottemandsdans - Nine 

pins reel - Livsglædens Vals - Sebbersund Hopsa - Vidars Polka - Rejländer e. Oskar 
(julescottis) - Kræn Gaades Firetur - Vejrmølledans - Russeren - Unser alte Kath - 

mailto:kurtjohannielsen@gmail.com
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Søren Fogeds styk' - Kællingen - Bedstefars Snaps - Kirstine gik tit i lunden ene - 
Den gamle mand - Når vandet fryser i hanerne - Sommervalsen - Stødt Kanel. 

Noderne findes på Spillefolk.dk 
 

 

Julebal i Køge fredag 15. december 

Fredag 15. december er der julebal i Køge – 
nærmere betegnet i Teaterbygningen, Bag 

Haverne 1, 4600 Køge (lige ved stationen). 
Ballet afholdes i samarbejde mellem Køge 

Spillemandsforening, Roskilde Folkedanserlaug 
og Roskilde Spillemandslaug. De to sidstnævnte 
laug er altså gæster hos Køge Spillemands-

forening. 
Begge laug skal spille tre kvarter (se program 

nedenfor). 
Desuden er Kristian Bugge og Jamie Fox 

inviteret (nærmere præsentation er vist 
overflødig). 

Gratis adgang for medlemmer af Roskilde 

Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug, men kaffe og kage koster 20 + 20 kr. 
Egen fortæring må ikke medbringes. 

Da mange er involveret i aftenen, er det nødvendigt med en tidsplan: 

Kl. 19.10 
 

Ankomst. Spillemænd skal være klar på instrumentet kl. 19.30 for at 
kunne være med til ...  

Kl. 19.30 ... polonæse* - forspiller Kristian Bugge 

Kl. 19.45 Roskilde Spillemandslaug** - Forspiller Jørgen/Jyllinge 

Kl. 20.30 Kristian Bugge og Jamie spiller traditionelt og slutter med Sankta 
Lucia (rund menuet)  

Kl. 21.30 Kaffepause med fællessang 

Kl. 22.00 Køge Spillemandsforening 

Kl. 22.45 Alle spillemændene spiller sammen til afslutning*** - forspiller 

Kristian Bugge 

Kl. 23.00 Så går det hjemad 

 

* Polonæse er en indmarch, hvor de forsamlede spillemænd spiller: På loftet sidder 
nissen – Oksbøl polka – Kalenderfynbo – Nu har vi altså jul igen. 

** Julebalsrepertoire for Roskilde Spillemandslaug 
1. sæt: Jacobsens Rheinlænder nr. 1 – Lyø Brudevals - Oldermandens Schottish - 

Vigers Polska (hambo) - Røde Lue. 

2. sæt: Vidars Polka – Ottemandsdans (Himmerland) – Rask Kontra - Jødetur fra Mors 
- Skæve Thorvald. 

3. sæt: Bette mand i knibe - Den halve kæde - Sekstur på række - Mettes Firtur – 
Hornfeld – Den lille Englænder – Karens Vals. 

4. reservesæt: Søren Fogeds Styk’ – Kællingen - Fisken ligger på hviden sand – Hu 
hej hummel i æ vand - Oh de kvindfolk - Schottish från Luleå - Ingers Brudvals.  

*** Aftenen slutter med, at alle spiller: Fædrelandspolka – Doublebskapolka – Den 
muntre Kreds – Tellings Hopsa. 
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Roskilde Gymnasium 3. november 

Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug var på ”arbejde” fredag 3. 
november. Sidste dag i Spil Dansk-ugen havde Roskilde Gymnasium inviteret os til at 

spille for ca. 100 unge mennesker. Både de og vi fik en herlig oplevelse. Lauget 
spillede i mere end en time, og ingen af de dansende forsvandt undervejs. Maiken 

dirigerede kyndigt med os alle sammen. Sidste dans var Den lille Englænder, og her 
kunne vi se, at dansen havde fået tag i de unge mennesker. Øjnene lyste, og 
kroppene svajede. Flot eftermiddag. 

 

 
Vi er klar. 
 

 
Maiken er et sted i midten.- Foto og tekst: Jørgen/Jyllinge 
 

Jeg skal viderebringe følgende lille hilsen fra gymnasiet: 

Tak for musikken og dansen – eleverne var MEGET, MEGET glade for det! 

Der er lige blevet lagt en lille video op på Roskilde Gymnasiums side på Facebook: 
https://www.facebook.com/ 

Og hils endelig de andre, og sig tak. 

Lise, oldermand 

https://www.facebook.com/RoskildeGym/
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Roskilde Folkedanserlaug 
 

Julebal 

Køge Spillemandsforening og Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde Spillemandslaug 

arrangerer Julebal på Teaterbygningen i Køge (lige ved stationen, Bag Haverne 1, 
4600 Køge) fredag 15. december kl. 19.30. 

Entré 30 kr. - medlemmer af Roskilde Folkedanserlaug har gratis entré. 
 

Dette er muligheden for at varme godt op til juleaften. Kom i juletøjet inkl. nissehue 
og højt humør. - Kom i god tid. - Medtag julepynt eller materiale til at lave det i 
aftenens løb. 

 

 

Kl. 19.30 Polonæse – forspiller Kristian Bugge 

Kl. 19.45 Roskilde Spillemandslaug 

Kl. 20.30 Kristian Bugge og Jamie spiller traditionelt og slutter med 

Sankta Lucia (rund menuet)  

Kl. 21.30 Kaffepause med fællessang 

Kl. 22.00 Køge Spillemandsforening 

Kl. 22.45-23 Alle spillemændene spiller sammen til afslutning - forspiller 
Kristian Bugge 

 

www.koegespillemand.dk - tlf. 20 21 03 55 
 

 
 

 

 

 
 

 
Støttet af Køge Kommune og Statens Kunstfond. 
 
 

God jul og godt nytår 

Alle i Lirum Larum og Roskilde Folkedanserlaug ønskes god jul og godt nytår med tak 

for deltagelse samt hjælp og opbakning ved arrangementer og baller. 
Også den nye forening, der blev stiftet i år i Roskilde, Folk'n FreeStyle, der arbejder 

med keltisk og nordisk dans og musik, ønskes god vind fremover. 

For at flere får mulighed for at deltage i vores Dobbeltbal 2018, har vi i år også 

annonceret ballet på infoplatformene i Kultunaut og Folkedansernes Region Sjælland –  
da alle er velkomne til at deltage: http://www.KultuNaut.dk/perl/sted/nr-2167514 

http://www.koegespillemand.dk/
http://www.koegespillemand.dk/
http://www.kultunaut.dk/perl/sted/nr-2167514
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Skulle der være nogen, der har tid og lyst til at hjælpe i baren ved onsdagsaftenerne 
i december måned, som folkedanserlauget står for, vil vi gerne opfordre interesserede 

til at skrive sig på listen i baren. 

Husk nissehuerne og godt humør til det første fælles julebal i Køge den 15. december. 

Og så har formanden fået ny mailadresse: jensmarkvardandersen@outlook.dk 

 
Venligste hilsener fra de tre i bestyrelsen for Roskilde Folkedanserlaug, 
Jens Markvard Andersen 
 
 

Dobbeltbal og Sønderhoning-/Roskildedag 

Lørdag den 17. februar 2018 kl. 20.00-23.30. 
Musik Jæ Sweevers og Trioen Bjerager/Grue/Damlund (eks-Rejseorkestret) i 

festsalen på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde, samt festmiddag kl. 18 
på Restaurant Hua Long (50 m fra skolen). 

Eftermiddagskurser på Østervangsskolen: 

Kl. 13.00-16.40 Sønderhoningdansekursus ved Rikke Rasmussen (tilmelding: 
aftenskolelirumlarum@gmail.com) 

Kl. 14.00-17.00 Sønderhoningspil med instrumentundervisning i violin og harmonika 
ved Peter Uhrbrand og Ole Mouritzen (tilmelding: aftenskolelirumlarum@gmail.com) 

Kl. 16.45-17.45 Danseintroduktion (kursus) med Roskildedanse ved Poul Bjerager 
med flere. Gratis - ingen tilmelding. 

Mad: 
Kl. 18.00-19.30 Festmiddag 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 15. februar, og 
betales i restauranten ved ankomst samtidig med bestilling af drikkevarer. 

Dobbeltbal: 

Kl. 20.00-23.30 Dobbeltbal i festsalen på Østervangskolen ved Jæ Sweevers og Trioen 
Bjerager/Grue/Damlund (eks-Rejseorkestret). 
Disse to orkestre satser sikkert på det lokale med henholdsvis Sønderhoningdanse og 

danse fra Roskilde og Lejre. Orkestrene har med deres folkemusik virkelig formået at 
aktualisere de gamle danse med nærvær, livsglæde og danselyst. 

Alle er velkomne. 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, formand for Roskilde Folkedanserlaug, 
jensmarkvardandersen@outlook.dk, mobil 61 60 11 04. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Se video med Jæ Sweevers: 

https://youtu.be/p31922L_RRs2 
 

 

mailto:jensmarkvardandersen@outlook.dk
https://maps.google.com/?q=Astersvej+15,+4000+Roskilde&entry=gmail&source=g
mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com
mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com
mailto:jensmarkvardandersen@outlook.dk
https://youtu.be/p31922L_RRs2
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Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Dansekursus i Les Lanciers 

Instruktør Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03. 
Søndag den 10. december kl. 12.00-15.40. 

Gråbrødre skole, Grønnegade 15. 
Pris: 225 kr. 

Tilmelding: aftenskolelirumlarum@gmail.com, tlf. 22 11 18 93. 

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 du blot 
har brug for at få genopfrisket eller lære det helt fra starten. Grundig gennemgang af 

trin og figurer - vi danser os igennem alle fem danse. Har du spørgsmål, så ring gerne 
til underviser Karen Brodersen. 
 

 

 

Folk Roskilde 
 

Na Leanai (De unge Sands) (IRL) 
 

Søndag den 3. december kl. 16.00 
Gimle, Helligkorsvej 2 

Forsalg: www.roskildebilletten.dk 100 kr. + gebyr 10 kr. 
Ved døren 125 kr. 
Ungepris 50 kr. 

 
Denne dejlige decembersøndag har Folk Roskilde den store glæde at præsentere 

publikum for Irlands nyeste og højaktuelle folk-sensation! 
Denne fantastiske unge gruppe optrådte første gang i Danmark på Skagen Festivalen 
2016. Lige siden har vi arbejdet på at få dem til Danmark igen – så Folk Roskilde 

kunne sætte dem på programmet. 
Det siger noget om kvaliteten, at de også i 2017 er på programmet i Skagen – mens 

Folk Roskilde altså glæder sig til at præsentere dem som foreningens ”julekoncert”. 
 

 
 

http://www.roskildebilletten.dk/
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De fleste folk-interesserede kender til irske Sands Family, som flere gange har været 
i Roskilde. Na Leanai er børn af Sands-familien. De siger selv, at de har fået musikken 

og sangene ind med modermælken – at de tilbragte mange af deres barndoms timer 
under scenen, mens forældrene optrådte. 

Kvartetten - bestående af de fire ”cousins” - slår gnister af energi og karisma, når de 
går på scenen. Deres repertoire væves sammen af reels og jigs samt smukke sange. 
De behersker imellem sig guitar, fløjter, violin, bodhran og djembe, og de synger alle 

helt fantastisk. Deres sceneoptræden er fyldt med varme og humor – og de når langt 
ud over scenekanten. 

Med fødderne – og rødderne - solidt plantet i den unikke, nordirske musiktradition 
formår de fire unge Sands at bibeholde det traditionelle og samtidig bringe nyt liv med 
egne nutidige kompositioner. Deres sange og tætte harmonier er blevet beskrevet 

som ”utterly beautiful”, og deres debutalbum Kindred Roots blev modtaget med 
begejstring i 2015. 

De fire unge Sands er: Eimear Keane, Fra Sands, Ryanne Sands og Sorcha Turnbull. 
 
 

 

Fællesmødet 
 

Fællesmødet er et koordineringsmøde for alle Lirum Larums foreninger og 
underafdelinger. To gange om året mødes repræsentanter for de forskellige områder 
og drøfter emner af fælles interesse. Alle Lirum Larum-medlemmer er velkomne. 

 

Referat af fællesmøde i Lirum Larum den 12.10.2017 

Deltagere: Lene Buch (Folk Roskilde), Mette Vedfelt (aftenskolen og spillemands-

lauget), Majken (spillemandslauget), Iben (Lirekassen og stævnet), Kurt og Birthe 
(onsdagsaftenerne). 

Afbud fra: Lisbeth Due (fabrikssekretær), Lise Bergsøe (spillemandslauget), Jens 
Markvard og Kate Larsen (folkedanserlauget). 
Ordstyrer Lene Buch. 

Referent Birthe. 

 
 
1. Datoer: 

Generalforsamling 2018 blev aftalt til 17.03. Spillemandslauget står for at arrangere 
det efterfølgende bal. 
Aftenskolen holder generalforsamling 07.03.18. 

Folk Roskilde fejrer i år sit 45-års jubilæum. 

02.11. MC Hansen med venner 
17.-19.11. jubilæumsfest med Ten strings and a Goat skin, cafékoncert med 
Sebastian og Mathæus og med Trilleband. 

03.12. Na Leanai. 
14.01.18 Folkekons. 

10.02. Gangspil + Wenzel og Bugge. 
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23.02. Helene Blum og Harald Haugaard band. 
15.03. Thessink og Møller. 

+ mange flere kommende arrangementer, også i foråret 2019! 

Spillemandslauget + Folkedanserlauget: 

Deltager i Gladsaxe Folkemusikfestival (afløser for Aldershvilestævnet) 28.10. 
Bakker op om Spil Dansk-ugen ved onsdagsaften 1.11. og ved arrangement for elever 

på Roskilde Gymnasium 3.11. med spil og dans. 
18.11. er der bal i samarbejde med lokale folkedanserforeninger på Himmelev Skole. 
15.12. er der julebal i samarbejde med Køge Spillemandsforening. 

Majken har aftaler via Frivilligbørsen med spil i Cafe Smil (både i Ringparken og i 
Solparken), instruktion i fællesdanse på Roskilde Katedralskole, og spil i Headspace. 

17.2.18 Bal med Jæ'Sweevers + trioen Bjerager/Grue/Damlund på Østervangsskolen; 
samme dag er der er sønderhospillekurser ved aftenskolen og gratis dansekursus i 

Roskildedanse inden festmiddag på Hua Long. 
 
2. Spillemandsstævnet: 

Der er opstartsmøde den 2.11. Flere træder ud af stævnegruppen, der er brug for nye 
og for drøftelse af stævnets fortsættelse. Der er et overskud at gå videre med til 

næste år. 
Årets stævne blev afviklet som planlagt. Der er delte opfattelser af graden af succes. 
Det var fedt at spille sammen med Fionia, og succes med spil på torvet! 

 
3. Onsdagsaftenerne: 

De kører fint, men der mangler værter til marts og april 2018. 
Kurt takkes for at lægge arrangementerne på Kultunaut. 
 

4. Lirekassen: 
Bladet kører godt, er godt og informativt. 

Det meste materiale indsendes brugbart og til tiden, men der er et problem, 
når deadline overskrides. 
 

5. Hjemmesiden: 
Fungerer med, at Per Søgaard laver den. 

 
6. Nyt om Kildegården: 
Aftenskolekontoret skal flytte hertil, der er indrettet kontor, men det er uvist hvornår. 

Der er et problem med for få P-pladser. Det er varslet, at P-vagter vil gå på området. 
Mette sætter orientering om P-forholdene i Lirekassen. 

Vi har booket lokaler på Kildegården indtil sommeren 2018 og forventer at forblive på 
Kildegården. 
 

7. Ingen indkomne emner. 
 

8. Evt. 
Der informeres om den nystartede forening Folk'n Freestyle. Et initiativ for at 
involvere unge/yngre i folkemusikmiljø i Roskilde. Inspireret af initiativet Ild i Gilden, 

en nystartet festival i Kamstrup i maj 2017 for nordisk folkemusik. Første 
arrangement er 28.10. på INSP! med Kristian Bugge, Jamie og Morten Alfred Høirup. 

OBS: Spred ikke mailadresser, brug feltet BBC. 
 

9. Næste møde og generalforsamling i Klejnekassen bliver 1.3.2018 kl. 19.15. 
 
Referent Birthe Hansen 
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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 Lise Bergsøe, older.roskilde@gmail.com) 

 Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen, 

jensmarkvardandersen@outlook.dk) 

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

 Musikaftenskolen Lirum Larum (aftenskoleleder Mette Vedfelt, 

aftenskolelirumlarum@gmail.com) 

 Roskilde Spillemandsstævne (oldermand Lise Bergsøe, older.roskilde@gmail.com) 

 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 

 

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

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Glædelig jul! 

 

 


