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Denne gang er der indlæg fra: 

➢ Onsdagsaftener 
➢ Roskilde Spillemandslaug 

➢ Roskilde Folkedanserlaug 
➢ Fællesmødet 

 
 
JULI-AUGUST 

Alle 

onsdage 

 Spil og dans på havnen Spillemandslauget og 

Folkedanserlauget 

Tirsdag 17.8. FolkeRav på The Raven (Gimle) Rødder, Fødder & Stemmer 

Søndag 22.8. Fritidsfestival på Kildegården Spillemandslauget og 

Folkedanserlauget 

 
 

Onsdagsaftener 
 

Havnedans og -spil 

Sommerens musik og dans på Roskilde havn er godt i gang! Vi har allerede haft flere 
dejlige sommeraftener med mange musikere og dansere, god stemning og stor 

gensynsglæde ☺ 
Fra onsdag den 16. juni har havnedansen været et åbent, offentligt arrangement - 

med Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug som arrangører. 

Da tunet er en del af Vikingeskibsmuseet, skal vi følge Kulturministeriets regler for 
museer vedr. arealkrav for deltagere i bevægelse. Havnedansen er ud fra dette 

forhåndsgodkendt af politiet. 
 

Her er de p.t. gældende coronaregler: 

Coronapas: Frem til 1. august skal alle fremvise coronapas (og husk ID) ved 
indgangen. Når I ankommer, er det vigtigt at have passet og ID klar, så der ikke 

bliver kødannelse. 

Afstand: Der er stadig krav om 2 meter mellem danseparrene og mellem danserne 

og musikerscenen. Dem der sidder ned skal holde 1 meters afstand. Ligeledes skal 
der være 1 meter mellem musikerne. 

Maksimalt deltagerantal: Forsamlingsloftet er ophævet, men ovenstående afstands-

krav begrænser, hvor mange vi kan være på tunet. Det maksimale deltagerantal er 
145 personer, fordelt på følgende måde: 

Dansere: 90 
Musikere i tørvejr: 40 / Musikere i regnvejr: 28 
Tilskuere udenfor danse-/spilleareal: 15 

 
Dette er nu tilladt: 

Vi må nu danse alle dansetyper. Musikerne tager dog hensyn i valg af danse, så vi 
ikke overraskes med mange række-, familie- og kvadrilledanse i løbet af aftenen. 
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Det står os frit for at skifte dansepartner i løbet af aftenen. 

Vi kan danne ”familier” ved kvadrilledanse, men det er ikke et krav. 

Afspritning af hænder før/efter hvert dansesæt er en forholdsregel, som vi fortsat 
anbefaler (sprit vil være sat frem). 

 
 
Kom til sommerens havnedans og -spil! 

Vi glæder os til at se jer til havnespil og -dans, som foregår hver onsdag til og med 
den 25. august - kl. 19–21. Alle er velkomne, både i bunkespillet (fællesspillet) og på 

dansegulvet. 

Bunkespillet er igen i år tilrettelagt af Roskilde Spillemandslaug. Oversigt over 
forspillere og repertoirelister findes i juni-Lirekassen og på spillefolk.dk 

NB: I juni-Lirekassen manglede repertoirelister for to dage, de kommer her: 

7. juli kl. 20 ved Marianne og Henrik fra De Dysted Spillefolk 

Rasmus Skjøwbiens polka  -  Firtur Oksbøl - Sjijnmyavals - Sekstur fra Brandelev - 
Fisken ligger på hviden sand - Når vinden er os føjelig - Hans Chr. drog til stads - Oh 
de kvindfolk, rask - Bette Mand i Knibe - Cumberland square eight - Oldemors Firtur - 

Skæve Thorvald - Grønne Aal - Hamborger fra Ribe - Engelsk kvadrille - Doudlebska - 
D-durspolska - Skinnbracka med lucku - Mads Enggårds Hamborger - Christians cykel 

- Klövsjö Brudmarsch. 

14. juli kl. 20 ved Marianne og Henrik fra De Dysted Spillefolk 
En fædrelandspolka - Lyø scottish - Firtur Oksbøl - Christians cykel - Fisken ligger på 

hviden sand - Når vinden er os føjelig - Hans Chr. drog til stads - Oh de kvindfolk, 
rask - Bette Mand i Knibe - Cumberland square eight - Oldemors Firtur - Den muntre 

kreds - Mads Enggårds Hamborger - Den lille englænder - Sekstur fra Brandelev - 
Schottis fra Stockholm - D-durspolska - Skinnbracka med lucku - Sjijnmyavals - 
Rakes of Mallow - Klövsjö Brudmarsch. 

 
Vi ønsker alle en god sommer! 

Anders Clausager, oldermand Roskilde Spillemandslaug 
Jens Markvard Andersen, formand Roskilde Folkedanserlaug 
 

PS: Såfremt der inden den 1. august kommer nye coronaregler, bringes evt. 
nødvendige ændringer på spillemandslaugets og folkedanserlaugets hjemmesider 

og/eller udsendes som medlemsinfo. 
 
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Generalforsamling 

Lørdag den 25. september kl. 15 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. sal., lokale 
108. Dagsorden iht. foreningens vedtægter. 
 
 

Fritidsfestival 

Søndag den 22. august har Roskilde Kommune 
inviteret til fritidsfestival på Kildegården mellem 

kl. 10 og 14. 
Folkedanserlauget har tilmeldt sig med ½ times 
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opvisning, men det er endnu uvist hvilket tidspunkt, de kommer på. 
De beder os om at komme med musikken. I løbet af sommeren må vi få aftalt, hvem 

der deltager, og hvilket repertoire vi skal bruge. 
 
 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Generalforsamling 

Husk dato for generalforsamling er lørdag den 25. september kl. 15 i Musikkens 
Hus, Kildegården 6, 1. sal., lokale 106. Dagsorden iht. foreningens vedtægter (mere 

herom senere). 
 

 

Fritidsfestival 

Musikkens Hus på Kildegården indbyder til Fritidsfestival 
med markedsstemning søndag den 22. august kl. 10-14. 

I samarbejde med Roskilde Spillemandslaug vil vi danse og 
spille sammen med publikum. Det bliver lette danse, så 

publikum også finder glæde i dansen. 
Vi vil desuden have en bemandet infobod, hvor vi fortæller 
publikum om vores forenings arrangementer, gøremål og 

virke, og hvor vi tilbyder medlemskab til den uhørt lave 
pris af 45 kr. 

Det er en endags-festival, hvor Kildegården inviterer alle folkeoplysende foreninger i 
Roskilde Kommune til at præsentere sig. Festivalen har fokus på genstart, fællesskab 
og de aktiviteter, vi igen kan være sammen om. Kommunens borgere kan komme og 

blive inspireret til, hvad de kan gå til i den kommende sæson. 
Desværre kender vi ikke førend i juli det nærmere tidspunkt for vores spil og dans. 

Nærmere om tid og mødested udsendes i medlemsinfo primo august. 
 
 

 

Fællesmødet 
 

Referat af fællesmøde torsdag 27. maj 

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. 

 
Til stede: Birthe Hansen og Kurt Nielsen (Onsdagscafé), Anders Clausager og Lise 
Bergsøe (Roskilde Spillemandslaug), Jens Markvard Andersen (Roskilde 

Folkedanserlaug), Iben Gaarde-Nissen (Lirekassen), Mette Vedfelt, Susanne Rothe og 
Karen Brodersen (Musikaftenskolen Lirum Larum), Poul Bjerager (Rødder, Fødder & 

Stemmer), Lisbeth Due Andersen (fabrikssekretær). 
Afbud: Lene Buch (Folk Roskilde). 

Forårets fællesmøde blev afholdt på denne dato efter at have været udsat to gange 
pga. corona. 
 

1) Håndtering af coronarestriktionerne ved afvikling af havnedansen. Anders 
Clausager og Jens Markvardsen yder en stor indsats for at have styr på regler og 
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restriktioner samt sørger for at indsende ansøgninger til de rette instanser. Det er en 
meget omstændelig affære at være arrangør/forening med aktiviteter som vores i 

denne tid. Til og med 9. juni gælder reglen, at spil og dans kun er for medlemmer. Fra 
og med 16. juni betegnes spil og dans som offentligt kulturelt arrangement og 

reglerne ændres dermed igen. Ændring i reglerne udsendes i medlemsinfo samt 
annonceres ved opslag på tunet. Man håber, at alle har forståelse for situationen og 
følger reglerne. 

 
2) Lokalebookning på Kildegården er blevet tiltagende besværligt. Lirum Larum 

har tidligere kunnet booke et antal lokaler hele onsdag aften, men dette er ikke 
længere muligt. 
Ydermere gør coronakravene det p.t. umuligt at spille og danse på Kildegården pga. 

for lidt plads. 
Spørgsmålet er nu, om vi ønsker at flytte vores aktiviteter permanent fra Kildegården 

til Østervangsskolen. Der er god plads og priserne er rimelige. Nogle mødedeltagere 
synes, at skolen mangler hygge, men som det siges: Så må vi gøre den hyggelig! 
Det besluttes, at Mette Vedfelt booker Onsdagscafé og tilhørende onsdagsaktiviteter 

ind på Østervangsskolen fra september. 
 

3) Aftenskolens situation og fremtid. Musikaftenskolen Lirum Larum har været 
uden leder, siden Brian Hornuff stoppede for et års tid siden efter kort tids ansættelse. 
Der er ikke blevet ansat en afløser; Mette Vedfelt er trådt til og har udført et stort 

stykke frivilligt arbejde for at holde aftenskolens drift i gang. Aftenskolens aktiviteter 
har været for nedadgående gennem de seneste år med færre hold og færre deltagere. 

Mette ser en nedlæggelse af aftenskolen som en mulighed og har bl.a. talt med AOF 
om evt. at overtage hold og undervisning. Det foreslås også at undersøge MOF 
(Musisk Oplysnings Forbund). 

Forslag om nedlæggelse skal forelægges aftenskolens generalforsamling. 
Fællesmødet taler om det vemodige i at sige farvel til vores aftenskole, som Lirum 

Larum oprettede i 1976 med Poul Bjerager som en af initiativtagerne. 
 
4) Datoer. Folk Roskilde: 12/9 Calum Stewart (SCO). 3/10 Dobbeltkoncert med 

Stundom + Hal & Nikolaj. 31/10 Floating Sofa. 14/11 Flook (UK/IE). 8/12 Dreamers’ 
Circus – julekoncert. 6/3-22 McGoldrick, McCusker og Doyle (UK). 17/3-22 Theessink 

& Møller (NL/DK). 
Folkedanserlauget: 22/8 Fritidsfestival på Kildegården. 18/9 46-års jubilæumsbal på 
Østervangsskolen. 20/11 Fællesbal på Himmelev Skole. 11/12 Julebal på 

Østervangsskolen. 26/2-22 (obs. ny dato!) dobbeltbal i Guldaldersalen på Hotel 
Prindsen. 

Rødder, Fødder & Stemmer: starter på FolkeRav på Gimles café The Raven den tredje 
tirsdag i hver måned fra august (17/8). RFS vil også være igangsætter af musik og 

buskspil i caféen Sct. Hans Have, formodentlig en søndag i august. 
 
5) Bogrelease. Al Damlund og Poul Bjerager har gennem længere tid arbejdet på 

projektet Kontradans, og de udgiver nu den første af tre bøger: ”Kontradans – 
nodebog”. Den kan købes hos Poul og på Roskilde Museum. Bind 2 ”Kontradans – 

dans” kommer i september i år, og bind 3 ”Historiebogen” henad jul 2022. Stort 
tillykke med bøgerne! 
 

6) Onsdagscaféen til september bliver efter al sandsynlighed på Østervangsskolen. 
Til den tid vil det vise sig, om der stadig eksisterer coronaregler, som dans og spil må 

indordne sig under. Onsdagskoordinatorerne Birthe og Kurt udtaler, at det efter den 
lange nedlukning er svært at finde gejsten igen; de håber, at det kommer til at gå 
godt. 

 
7) Lirekassen har heldigvis fungeret godt under coronakrisen. Tak til Iben og Lene. 
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Det overvejes at udsende en ekstra Lirekasse for juli-august med opdaterede 
coronarestriktioner til orientering for dem, der kun ser Lirekassen på nettet. 

 
8) Hjemmesiden. Webmaster Per Søgaard vil gerne have møde med repræsentanter 

for Lirum Larum i forbindelse med skift af udbyder. 
 
9) Evt. Opfordring fra Karen Brodersen. Aftenskolen står for foredrag + workshop 

med den svenske danser og danseunderviser Anna Björk til efteråret (dato ukendt). 
Karen foreslår, at der afholdes bal om aftenen efter workshoppen med de inviterede 

svenske spillemænd. Hun vil kontakte bl.a. de to laug og opfordre til, at de står som 
arrangør af ballet. 
 

10) Næste møde: torsdag den 14. oktober 2021. 
 

Ref.: Lisbeth Due Andersen 
 
 

Referat af generalforsamling i Klejnekassen torsdag 27. maj 

Til stede: Lise Bergsøe, Jens Markvard Andersen, Jørgen Jensen, Birthe Hansen, Kurt 
Nielsen, Mette Vedfelt, Lisbeth Due Andersen. 

1) Valg af ordstyrer. Lisbeth Due Andersen. 

2) Beretning v/formanden. Beretningen blev godkendt. 

3) Regnskabsaflæggelse v/kassereren. Regnskabet blev godkendt. 

4) Indkomne forslag. 
Bestyrelsen havde indsendt følgende forslag: ”Bestyrelsen foreslår, at Klejnekassen 
nedlægges og dens midler fordeles ligeligt mellem Roskilde Spillemandslaug og 

Roskilde Folkedanserlaug. Begrundelse: Der har i mange år ikke været udlån fra 
Klejnekassen, og bankgebyrerne er p.t. på over 1000 kr. årligt.” 

Torsten Slotsbjerg, som var formand for Klejnekassen i 25 år (1995-2020), afleverede 
til mødet ”Klejnekassens historie kort fortalt” (se næste side). Det er vigtigt at kende 
historien bag Klejnekassen, og den giver også en forklaring på den sum penge, som 

nu overføres til de to laugs konti. 

Generalforsamlingens deltagere ønskede, at de beløb, som tilgår de to laug, kommer 

til at figurere særskilt i regnskabet. Beløbet skal hensættes til særlige lejligheder og 
ikke bare indgå i daglig drift. 
Vedtægterne siger, at midlerne fra en nedlæggelse skal anvendes inden for 

formålsparagrafferne i medlemslaugene. 

Brainstorm/idéer til brug af pengene: 

- Fælles arrangementer for FL og SL 
- Ekstraordinære tiltag 
- Middag 

- Sagafjord 
- Noget anderledes, nytænkende 

- Arrangement med overnatning 
- Honorar til musik, som vi ellers ikke ville have råd til 

- Fælles udflugt 
- Svensk bal 

Punkt 5) Valg af formand, punkt 6) Valg af sekretær og punkt 7) Valg af revisorer 

udgår, da foreningen er nedlagt. 
Bestyrelsen og revisorer fortsætter, indtil kontoen er lukket og foreningen endeligt 

afviklet. 
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8) Evt. Ingen indlæg. 

Ref.: Lisbeth Due Andersen 

 
 

Klejnekassens historie - kort fortalt 

I min tid som oldermand i Roskilde Spillemandslaug fra 1992 til 1995 var der tre ting 

på det økonomiske område, der trængte til en overhaling: 
1. Spillemandslauget hæftede for eventuelle underskud i Musikaftenskolen, og med 

det budget, aftenskolen efterhånden havde, kunne det true spillemandslaugets 
eksistens, hvis vi skulle dække et underskud. Det lykkedes at få spillemandslauget 
løst fra denne forpligtelse. 

2. Hvis medlemmer af spillemandslauget dannede en arbejdsgruppe for at stå for et 
arrangement, risikerede de selv at skulle dække et eventuelt underskud. Vedtægterne 

blev ændret, så det blev spillemandslauget, der dækkede et eventuelt underskud, hvis 
de havde godkendt arrangementet. 
3. Der befandt sig flere bankbøger rundt omkring hos Fabrikkens medlemmer med 

penge fra forskellige overskud fra arrangementer, som der ikke var styr på. 
(Fabrikken = alle Lirum Larum-aktiviteterne). Det største beløb var overskud fra 

ølsalget ved de årlige spillemandsstævner. Det var penge, som ikke indgik i 
regnskabet for spillemandsstævnet. Som reglerne var, kunne pengene ikke overføres 
til det følgende års stævne. 

På et tidspunkt meddelte Roskilde Kommune os, at overskuddet fra ølsalget skulle 
indgå i det endelige regnskab for et spillemandsstævne. Der var et overskud fra en 

Svend, Knud og Valdemar-dilettant-forestilling. Herudover var der en del bankbøger 
rundt om i Fabrikken med mindre beløb. Det lykkedes at få samlet godt 25.000 kr. 
sammen. Det gjorde det muligt at oprette Klejnekassen som en lånekasse med 

Roskilde Folkedanserlaug (FL), Lirum Larum Folkemusik Forening (LL - i dag Folk 
Roskilde) og Roskilde Spillemandslaug (SL) som medlemmer og med en bestyrelse 

med et medlem fra hver af de tre foreninger. 

Da vedtægterne var udarbejdet, blev der valgt en bestyrelse i marts 1994 med 
Torsten Slotsbjerg (SL) som formand, Jørgen Jensen (FL) som kasserer og Henrik Prip 

(LL) som sekretær. Vi kunne så få oprette en bankkonto til de godt 25.000 kr., da vi 
kunne dokumentere, at der ikke var tale om hvidvask. Det var på det tidspunkt 

kommet på mode at hvidvaske penge med en foreningskonto. Der er herefter blevet 
afholdt årlige generalforsamlinger. 

Da Klejnekassen blev etableret, skulle der foreligge et afsluttet regnskab for fx 

Roskilde Spillemandsstævne, før den bevilligede underskudsgaranti kunne udbetales. 
Spillemandsstævnet var juridisk en underafdeling af SL. Ved andre arrangementer 

kunne der også være problemer med de sene udbetalinger af tilskud og garantier. 

Pengene i Klejnekassen kunne de tre medlemsforeninger søge om at få stillet til 
rådighed som en kassekredit, indtil regnskabet for et arrangement var afsluttet og et 

bevilliget tilskud eller en underskudsgaranti kunne udbetales. Der har også været 
stillet kapital til rådighed under en kortvarig økonomisk krise i en af foreningerne. 

Midlerne skulle også sikre, at folk, der var indgået økonomiske aftaler med i 
forbindelse med et arrangement, fik de aftalte penge udbetalt. Om nødvendigt var de 

tre medlemslaug forpligtede til at reetablere Klejnekassens kapital efter en fælles 
aftale. Det har fungeret med en enkelt undtagelse. 

Gennem mange år blev der i Roskilde afholdt et åbent påskekursus, hvor der som 

undervisere blev hentet kapaciteter indenfor spillemandsmusik og senere også dans 
fra hele Norden. Der blev bevilliget penge fra fonde og givet tilskud, og underskuds-

garantier fra forskellig side vekslede fra år til år. Folkemusiksammenslutningen 
bevilligede i en del år fast et beløb på lidt under 10.000 kr. som underskudsgaranti. 
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Omkring år 2000 var det en arbejdsgruppe under SL med deltagelse fra FL (med 
undertegnede i spidsen et par år), der var ansvarlig for kurset, der kørte som et 

enkeltarrangement. Så var det ikke os, men lærerne, der skulle indberette og betale 
skat og evt. moms! 

I år 2001 eller 2002 meddelte Folkemusiksammenslutningen kort før et påskekursus, 
at de ikke havde midler til en underskudsgaranti. Vi fik derfor et uventet underskud 
på ca. 5.000 kr. Den daværende oldermand for SL blæste på vedtægterne og 

nægtede at dække underskuddet. Det betød imidlertid, at Klejnekassen mistede 5.000 
kr. af sin kapital, og det blev samtidig afslutningen på påskekurserne. 

For nogle år siden meldte Folk Roskilde sig ud af Klejnekassen. Risikoen for at skulle 
deltage i reetableringen af Klejnekassens kapital passede ikke mere ind i deres 
koncept. 

Gennem de senere år har reglerne for tilskud til arrangementer ændret sig, sådan at 
der nu normalt stilles midler til rådighed til betalinger før det endelige regnskab. Det 

har overflødiggjort Klejnekassens aktiviteter, og der har således ikke i årevis været 
ansøgninger om lån og kassekreditter fra FL og SL. Hertil kommer, at det er blevet 
dyrt at have en foreningskonto i et pengeinstitut. 

Klejnekassen har således mistet sin berettigelse, de ”vilde” arrangementer hører 
fortiden til. I 2019 aftrådte jeg som formand efter 25 år. Jeg håber, at Klejnekassens 

midler vil blive brugt til fornøjelse for FL’s og SL’s medlemmer. 
 
Roskilde, den 25. maj 2021 

Mange hilsener, Torsten 
 

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

 

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 

 

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


