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Denne gang er der indlæg fra: 

➢ Onsdagsaftener 
➢ Roskilde Spillemandslaug 
➢ Roskilde Folkedanserlaug 

➢ Folk Roskilde 
➢ Fællesmødet  

 
 
DECEMBER 

Onsdag 2. Laugsaften - se dog næste side Spillemandslauget 

Søndag 6. Dissing & Las Folk Roskilde 

Onsdag 16. Onsdagsaften - se dog nedenfor  

 

 
 

Onsdagsaftener 
 
Sted: Normalt Musikkens Hus, Kildegården, men NB: for tiden på Østervangsskolen, 
Astersvej 15, 4000 Roskilde. Tid: 19.00/19.15 - 21.00/21.30. 

Fri entré. Salg af øl og vand til rimelige priser. Medbring selv kaffe/te/kage. 
Alle er velkomne - både i bunkespillet (fællesspillet) og på dansegulvet, med eller 

uden erfaring. 
 
NB coronasituationen 

Forsamlingsforbuddet på over 10 blev meldt officielt ud i oktober, gældende til 22.11., 
men det er som bekendt netop blevet forlænget til den 13.12. Onsdagsaftenerne er 

derfor fortsat aflyst. 
Hvis vi er heldige, kan vi mødes onsdag den 16.12., men læg mærke til 
myndighedernes videre meldinger. 

Folkedanserlauget, som er månedsvært i december, udsender den 14.12. info til 
medlemmerne om muligheden for at afholde onsdagsaften den 16.12. - og videre 

frem i begyndelsen af det nye år. 
 
Program 

- som det var planlagt: 
 

2.12. 
19.15 - 20.20 i tumlesalen: Elever fra Roskilde Musiske Skole spiller til dans med 

Karen Brodersen og Alexandra Carlgren. Der bliver lidt 

danseinstruktion. 
20.30 - 21.30 i festsalen: Roskilde Spillemandslaug 

 
9.12. 

19.15 - 19.50 Fællesspil ved forspiller Lise Bergsøe 
20.00 - 21.00 Egen Stemning 
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16.12. - se dog foregående side 
19.15 - 19.50 Fællesspil ved forspiller Jørgen Sten Andersen 

20.00 - 21.00 Først Eigil og Kirsten, derefter Piraterne 
 

NB: Ingen onsdagsaftener den 23.12. og 30.12. 

Alle ønskes en god jul og godt nytår. Vi ses forhåbentlig igen på Østervangsskolen 
onsdag den 6.1. 

Vært i december: bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug 
Hilsen Jens Markvard Andersen, 61 60 11 04 

 
 
Bunkespil 

9.12. ved Lise Bergsøe 
1. sæt: En fædrelandspolka, Hamborger no 3, Forlovelsesreinlendar, Skottish fra 

Højby, Rævens vals, Trads hopsa. 
Gunnesbopolka - måske, hvis der er dansere til det. 
2. sæt: Vidars Polka, Tores schottis, Uppsalapolskan, D-durspolska, Mazurka e. Levi 

Vilsen, Niels Johnsens Mazurka, Elis Godnattvals. 
Reserver: Bette Mett’, Russeren 

 
16.12. ved Jørgen Sten 
1. sæt: Kalenderfynbo el. Den lille Hamborger, Karens Vals, Forlovelsesreinlendar, 

Trippevals nr. 118. 
2. sæt: Ottetur fra Randersegnen, Æ Føhringer, Søren Fogeds Styk’, Oh, kunne du mit 

hjerte se, Kirsten og jeg. 
3. sæt: Niels Jørgensens Polka, Rævens Vals, Schottis från Blyberg, Karis Pers Polska, 
Den gamle Totur fra Vejle, Ottemandsdans fra Mandø. 

Reserver: Hamborg Sekstur, Polka Sekstur, Bette Mett’, Russeren, D-durs Polska. 
 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 
onsdag i hver måned (sep.-maj) kl. 18.30-21.30 – for tiden på Østervangsskolen. 

NB: Afvent nærmere besked fra oldermand Anders Clausager til laugets medlemmer 
vedr. denne laugsaften. 

Laugsaftenen onsdag den 2. december starter med undervisning i Østervangs-

skolens festsal kl. 18.30 - 20.15. 
Pause 19.15 - 19.30 – tag selv kaffe/te, øl og spiseligt med. 

På denne laugsaften er Poul Bjerager laugets gæst. Vi skal spille allerede velkendt 
musik fra Roskilde og omegn samt et antal nye melodier fra den snarlige bog om 
Roskildes musik og dans. 

Poul skriver: 
Jeg vil lægge vægt på helheden: tydelig melodi, harmonik, tag, leg og løgnehistorier. 

Målet er, at musikken kører af sig selv, og at den løfter os. 
Vi plukker hver gang nogle numre blandt alle de ca. 25 velkendte Roskilde/Lejre-
stykker, som jeg garanterer, at I alle på den ene eller anden måde kan spille med på. 

I har fået tilsendt lydfiler på 10 numre. Alle er indspillet i ét take – med hud og hår. 
De åbnes lettest gennem knappen ”preview”.  
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Lyt på dem, så meget I kan nå. Musik skal ind gennem ørerne før gennem øjnene. 
Senere har I fået tilsendt nød-noder. De endelige noder kommer i bogen med 

Roskilde/Lejreegnes traditionelle musik og dans. 

Allerede kendte Roskilde-numre: 

Forkert Vals i Am efter Rasmus Christoffersen, Gevninge - Trippe Wals (13) i G efter 
Rasmus Christoffersen, Himmelev - Hamborger i G efter Lars Bildris, Kjönlöse - 
Skottis i G efter I P Hansen, Øm (Mor jeg skal tisse) - RideRanke Polka efter Chr. 

Tobiassen, Gevninge - Mazurka i G efter Chr. Tobiassen, Gevninge - Svensk 
Maskerade i G, alment kendt - Silderumpen i G efter Sofie Andersen, Ejby (også kendt 

som fx Gamle Tosa) -Sveitrit efter I P Nielsen, Øm (Hønsefødder) - 6 Thur (fra En 
Wienerkvadrille) af E. Hornemann, efter Rasmus Christoffersen - Sextuur i A (16) 
efter Chr. Tobiassen - Oxekow efter Vogter Lars Bildris, A P Berggren m.fl. - 

Rheinlænder efter H P Hansen, Vr. Saaby (den mest almindelige rheinlænder i G) - 
Wals i G efter Chr. Tobiassen, Gevninge (stødt kanel) - Den toppede høne efter H P 

Hansen, Vr. Saaby - Vals no. 50 ”En meget gammel vals” efter Chr. Tobiassen, 
Gevninge. 

Og vi tager hul på disse ”nye” numre: 

Polka i G efter Rasmus Christoffersen, Himmelev - Russisk efter Peder Jörgensen, Öm 
- Jomfru Lisken efter Sofie Andersen, Ejby. 

 
 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Kommende arrangementer 

Det planlagte julebal lørdag den 12. december er aflyst, grundet de nyeste skærpede 
coronaregler. 

 
Lørdag den 6. februar 2021: Dobbeltbal i Østervangsskolens festsal med 

Jæ’Sweevers og Mads Hansens Kapel. (Musikaftenskolen Lirum Larum afholder 
samme eftermiddag kurser i sønderhoningdanse og -spil). 

Reservér denne dato og læs nærmere om muligheden for afholdelsen af 
arrangementet i januar-Lirekassen. 
 

Alle medlemmer i Roskilde Folkedanserlaug ønskes god jul og godt nytår. 
Bestyrelsen / formand Jens Markvard Andersen 

 
 
 

Folk Roskilde 
 

Dissing & Las 

Søndag den 6. december kl. 19.30 
Dørene åbnes kl. 19.00 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg: www.gimle.dk 150 kr. 

Ved døren 175 kr. (kontant eller MobilePay) 
Ungepris 50 kr. 
 

Rasmus og Jonas Dissing samt Las Nissen tilhører den absolutte top indenfor den nye 
generation af dansksproget rock- og bluesmusikere. De er oplært hos Povl Dissing, 

http://www.gimle.dk/
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men er i dag etableret som en unik enhed, der med præcision og ekstrem 
samhørighed har fundet deres egen lyd og musikalske univers. 

”Alle ved at det er nu, De ser op mod Lyset” … synges der i titelnummeret ”Kig op”. 
Albummet er det tredje i rækken fra trioen, og netop denne linje er en rød tråd for 

den stemning, der går igen på hele albummet. Det er en positiv og kærlig ånd, der 
møder modtageren ved højtaleren, og det er nærværet i musikken, der skaber 
rummet mellem Dissing & Las og deres publikum. 

 

 
 

Dissing & Las har igennem de sidste års udgivelser og koncerter spillet sig op til den 
treenighed og musikalske formåen, de besidder i særklasse. De har med ”Kig op” 
skabt et album af nye toner og lunefulde tekster, uden at arven fra den ældre Dissing 

er gået tabt. Den kan stadig høres som smukke og kærlige undertoner på alle bandets 
numre. 

Udover trioens koncerter med egne numre turnerer de også med en Bob Dylan-
koncert. Når trioen besøger Folk Roskilde den 6. december, kan vi glæde os til en 
blanding af de to koncertprogrammer. Deres udlægning af Dylan-sangene er i lige så 

høj grad fantastisk og meget loyal overfor teksterne. 
Glæd jer til en rigtig dejlig eftermiddag i den gode musiks tegn! 

 
 
 

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 torsdag 22. oktober 

Til stede: Birthe Hansen og Kurt Nielsen (Onsdagscafé), Anders Clausager (Roskilde 
Spillemandslaug), Lene Buch (Folk Roskilde), Iben Gaarde-Nissen (Lirekassen), Karen 

Brodersen (Musikaftenskolen Lirum Larum), Jens Markvardsen og Kaare Fog (Roskilde 
Folkedanserlaug), Lisbeth Due Andersen (fabrikssekretær). 



 5 

Afbud: Mette Vedfelt (Musikaftenskolen Lirum Larum), Lise Bergsøe (Roskilde 
Spillemandslaug), Poul Bjerager og Mogens Jensen (Rødder, Fødder & Stemmer). 

Mødet startede med velkomst til Anders Clausager, som er spillemandslaugets nye 
oldermand. 

Bemærk at dette er referat af møde afholdt inden den yderligere stramning af 
coronareglerne 23/10. 

1) Datoer. Folk Roskilde: 15/11 Alex Nyborg Madsen & Circle of Friends. 22/11 Víík 

(DK/N/S). 6/12 Dissing & Las. 14/1 Muligvis DMA/Roots vinder. 11/2 Fourth Moon 
m/Ainsli Hamil (SCO). 14/3 McGoldrick, McCusker og Doyle (SCO/US). 18/3 Theessink 

& Møller. 25/4 ?? Onsdag 19/5 Evt. bal på Gimle. 
Aftenskolen: 8/11 Historiefortælling med masser af musik og sang v/Carl Erik 
Lundgaard og Poul Lendal (på Roskilde Bibliotek). 6/12 En eftermiddag med anekdoter 

og højskolesange v/Per Krøis Kjærsgaard (på Roskilde Bibliotek). 23/1 Foredrag og 
workshop i svenske danse v/Anna Bjørk (S) (i Tumlesalen på Østervangsskolen). 

Folkedanserlauet: 6/2 dobbeltbal. 

2) RRoots. Koncert med Hoven Droven (S) udsat til 29/5. Ild i Gilden har mulighed 
for at få et stort FOD-stævne til Roskilde i efteråret 2021. RRoots er med i 

forberedelserne til, at Dreamers’ Circus bliver Roskildes stadsmusikanter i en treårig 
periode; Roskilde Musikby er hovedansvarlig. 

Rødder, Fødder & Stemmer (RFS). Nordisk Dans Roskilde holder coronapause, men 
vender selvfølgelig tilbage, når det er muligt. RFS præsenteres i novembernummeret 
af Havneforums nyhedsavis. 

RFS foreslog i februar 2020 Lirum Larum-foreningerne, Nordisk Dans Roskilde, RRoots 
m.fl. at nedsætte en arbejdsgruppe til gennemgang af foreningernes relationer og evt. 

koordinering. RFS havde til fællesmødet fremsendt denne konklusion: ”Der vises ikke 
stor lyst eller behov for at deltage i dette, og man lader derfor idéen hvile.” Dette 
vakte undren hos fællesmødedeltagerne, idet både spillemandslauget og folkedanser-

lauget mener at have meldt positivt tilbage. Uanset hvad har forslaget fra RFS dog sat 
gang i tanker om nuværende og fremtidige aktiviteter. 

3) Onsdagscaféen og Havnedansen. Dette punkt fik corona som overskrift, og 
mødet udvekslede erfaringer ang. de ændringer og restriktioner, som krisen har 
medført. 

Havnedansen var begrænset til mindre spille- og dansegrupper i juni og juli, men 
mere normal i august, dog med kun få dansere. Lise Bergsøe og Jens Markvard 

Andersen påtog sig at sætte sig ind i gældende coronalove med påbud og regler for 
udendørs arealer. Ansøgning om tilladelse til Havnedans blev sendt til Roskilde Politi, 
og ved møde med Vikingeskibsmuseet drøftedes plan med vægt på de udfordringer, 

der lå gemt i, at flere end 25 tilskuere kunne dukke op. Man lovede på mødet at 
stoppe dans og musik, hvis uregelmæssige forhold skulle dukke op. Lise og Jens 

formidlede regler og påbud fra politiet, og der blev opsat plastbånd, som gav overblik 
over de områder, der var tildelt hhv. spillefolk, dansere og publikum. 

Generelt gik det godt; ofte var der omkring 15 dansere og 25 spillefolk. En enkelt 
aften med tre orkestre, ca. 38 spillefolk og ca. 36 dansere, viste sig vanskelig at 
corona-regulere. Folk havde svært ved at overholde, at man ikke måtte blande sig 

med folk i andre grupper, hvilket er forståeligt, men uheldigt i forhold til at minimere 
risikoen for smittespredning. Disse regler må vi være bedre til at formidle til næste 

sommer, såfremt der stadig er coronaregler til den tid. 
Onsdagscaféen var aflyst fra 11/3 til 31/5 og har fra september måttet flytte 
midlertidigt fra Musikkens Hus til Østervangsskolen pga. ombygning; dette har i en 

coronatid med restriktioner givet meget bedre muligheder med god plads til alle. Men 
mange af de folk, som plejer at komme og danse, bliver alligevel hjemme; der 

kommer ca. 15 personer, som er dansere/publikummer. 



 6 

Folk Roskilde er i gang med koncerter på Gimle igen, og i det regi er der klare og 
forståelige regler for antal, afstand m.v. Alle koncerter foregår siddende, og det er 

ikke tilladt at synge. 
Alt i alt kan man sige, at der for tiden er masser af nødløsninger og -planer, og 

arrangørerne skal hele tiden være opdateret på udmeldinger fra myndighederne og 
agere derefter. 

4) Lirekassen. Vi vil i næste nummer uddybe, også med fotos, at der trods 

coronavilkårene er god plads og luft på Østervangsskolen. Og at singler kan lave 
aftaler med faste dansepartnere. 

5) Hjemmesiden. Webmaster Per Søgaard arbejder meget med ny udbyder til god 
løsning på hjemmesidens udseende. 
Iben har (med Pers hjælp) fjernet nogle forældede billeder på forsiden og tilføjet nye. 

6) Musikkens Hus. Restaurering er i gang af en etageadskillelse: gulvet i lokale 201 
er ved at blive understøttet, så det kan holde til dans. 

7) Evt. 
* Coronasituationen taget i betragtning bliver der ikke (som ellers tidligere besluttet) 
reklameret for dans og spil i Roskilde Avis’ tillæg 60PLUS. 

* Hvad sker der med Helle Valentins arkiv med bøger og musik (lp’er og 
kassettebånd)? Fællesmødet er enige om, at der skal passes ordenligt på det, og det 

understreges, at spillemandslauget har ansvaret for opgaven. 
* Aftenskolen: Brian Hornuff er stoppet som leder af Musikaftenskolen Lirum Larum, 
og Mette Vedfelt fungerer som leder, indtil ny leder ansættes. 

8) Næste møde: torsdag 11. marts 2021. 

Ref.: Lisbeth Due Andersen 

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

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

➢ Onsdagsaftenerne (koordinatorer Birthe Hansen & Kurt Nielsen, 

kurtjohannielsen@gmail.com) 

➢ Roskilde Spillemandslaug (oldermand Anders Clausager, 

anders.spillemandslauget@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) 

➢ Rødder, Fødder & Stemmer (formand Mogens Toft Jensen, rosrod285@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 

 

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


