
Lirekassen 
September 2021 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

➢ Onsdagsaftener 
➢ Roskilde Spillemandslaug 

➢ Roskilde Folkedanserlaug 
➢ Musikaftenskolen Lirum Larum 

➢ Folk Roskilde 
 
 
AUGUST 

Søndag 22. Fritidsfestival på Kildegården Spillemands- og 

folkedanserlauget 

Onsdag 25. Onsdagsaften på havnen (sidste for i år)  

 
SEPTEMBER 

Onsdag 1. Laugsaften Spillemandslauget 

Onsdag 8. Onsdagsaften  

Søndag 12. Calum Stewart Trio Folk Roskilde 

Onsdag 15. Onsdagsaften  

Lørdag 18. Jubilæumsbal Folkedanserlauget 

Søndag 19. Les Lanciers Aftenskolen 

Onsdag 22. Onsdagsaften  

Lørdag 25. Generalforsamlinger Spillemandslauget og 

folkedanserlauget 

Onsdag 29. Traditionsmusikken på Roskilde/Lejreegnen Aftenskolen 

  Onsdagsaften  

 
 

 

Onsdagsaftener 
 

Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens vest-
ende). Tid: 19.15-21.30. Fri entré. Medtag selv kaffe el.a. forplejning. 

Alle er velkomne - både i bunkespillet (fællesspillet) og på dansegulvet, med eller 
uden dansepartner, med eller uden erfaring. 
 

Så håber vi igen at kunne gennemføre vores onsdagsaftener med musik og dans. Vi 
forsøger igen at være på Kildegården, lokale 101, bl.a. fordi vi ikke fast kunne booke 

salen på Østervangsskolen. 
Vi sætter stadig sprit frem – og må se, om der er andre coronarestriktioner tilbage 
den 1. september. 

Tag som udgangspunkt din egen forplejning med. 

Månedens program: 

1.9. 
Ingen onsdagsaften (der er laugsaften for spillemandslauget) 

8.9. 

19.15 Bunkespil med Lise B. som forspiller 
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20.00 Klaus & Lena med sang og fællessang, derefter OlgaPolka med spil til dans 

15.9. 

19.15 Bunkespil med Jørgen Sten som forspiller 
20.00 Kaffeselskabet 

22.9. 
19.15 Bunkespil med Thomas E. som forspiller 
20.00 Piraterne 

20.30 Roskilde Spillemandslaug 

29.9. 

NB 18.30 Traditionsmusikken på Roskilde/Lejreegnen, debatskabende arrangement v. 
Poul Bjerager, se nærmere under aftenskolen i denne Lirekasse side 7. 

19.15 Bunkespil med Poul Bjerager som forspiller 

20.00 Frøberg 
 

 
Bunkespil 

8.9. Forspiller Lise Bergsøe 

1. sæt: Ane Louises fynbo, Kalenderfynbo eller den lille hamborger, Skottish fra 
Højby, Kalkmandens vals, Sekstur fra Læsø, Tyroler Hopsa i det grønne*). 

2. sæt: Søren Fogeds styk', Æ Rømeser, Oh kunne du mit hjerte se, Kirsten og jeg. 
3. sæt: En fædrelandspolka, Hamborger no 3, Niels Johnsens Mazurka, Mettes firtur, 
Firtur Oksbøl, Den gamle totur fra Vejle, Elis Godnattvals. 

*) Lauget har ikke spillet Tyroler Hopsa i det grønne før, men jeg synes, at det skal 
prøves. Hilsen Lise 

15.9. Forspiller Jørgen Sten Andersen 
Poul Bjeragers sæt: 
”Gamle numre”: Hamborger i G efter Lars Bildris,  Kyndeløse - Vals (no. 50) efter 

Christian Tobiassen, Gevninge - 6 Thur (fra En Wienerkvadrille) af E. Hornemann, 

efter R. Christoffersen, Himmelev - Trippe Wals (i G ‐ ”no. 13”) efter Rasmus 

Christoffersen, Himmelev - Sextuur i A (no. 16) efter Chr. Tobiassen, Gevninge - Wals 
i G efter Chr. Tobiassen, Gevninge - Forkert vals (i Am) efter Christian Tobiassen, 

Gevninge. 
”Nye numre”: Polka i G efter Rasmus Christoffersen, Himmelev - Russisk efter Peder 
Jørgensen, Øm - Jomfru Lisken efter Sofie Andersen, Ejby. 

Øvrige melodier: Oksbøl Polka - Forlovelsesrheinlænder - Bette Mett - Russeren - 
Niels Joensen, mazurka - Gamle Else - Trads’ hopsa. 

22.9. Forspiller Thomas Egelund 
Ad hoc. 

29.9. Forspiller Poul Bjerager 

Repertoire: Det samme som ved laugsaftenen den 1. september, se næste side. 
 

 
 

Onsdagsværter? 
 

Hvem vil have indflydelse / give en hånd 
med at afvikle vores onsdagsaftener? 
Gerne for en måned ad gangen. 

 
V.h. Birthe og Kurt, onsdagskoordinatorer, 

kurtjohannielsen@gmail.com 
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Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 1. september 

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

onsdag i hver måned (september-maj) kl. 18.30 i Musikkens Hus. 

Laugsaftenen i september er lagt i hænderne på Poul Bjerager, som udlærer udvalgte 
melodier fra sin bog Kontradans – 180 traditionelle dansemelodier fra Roskilde/ 

Lejreegnen. 

De valgte melodier er: 

Hamborger i G efter Lars Bildris, Kyndeløse (side 27) - Vals (no. 50) efter Chr. 
Tobiassen, Gevninge (side 20) - 6 Thur (fra En Wienerkvadrille) af E. Hornemann, 

efter R. Christoffersen, Himmelev (side 56) -  Trippe Wals (i G ‐ ”no. 13”) efter 

Rasmus Christoffersen, Himmelev (side 23) - Sextuur i A (no. 16) efter Chr. 
Tobiassen, Gevninge (side 58) -  Wals i G efter Chr. Tobiassen, Gevninge (side 83) - 

Forkert Vals (i Am) efter Christian Tobiassen, Gevninge (side 21) - Polka i G efter 
Rasmus Christoffersen, Himmelev (side 82) - Russisk efter Peder Jørgensen, Øm (side 

40) - Jomfru Lisken efter Sofie Andersen, Ejby (side 45). 

Laugets medlemmer har fået tilsendt et link til en mappe med lydfiler til de ti 
melodier. 

Reserver, som kan blive taget op, hvis tiden tillader det: 
Skottis i G efter I P Hansen, Øm (Mor jeg skal tisse) (side 28) - RideRanke Polka efter 

Chr. Tobiassen, Gevninge (side 30) - Mazurka i G efter Chr. Tobiassen, Gevninge (side 
36) - Svensk Maskerade i G, alment kendt (side 42) - Silderumpen i G efter Sofie 
Andersen, Ejby (også kendt som fx Gamle Tosa) (side 43) - Sveitrit efter I P Nielsen, 

Øm (Hønsefødder) (side 47) - Oxekow efter Vogter Lars Bildris, A P Berggren m.fl. 
(side 79) - Rhinlænder efter H P Hansen, Vr. Saaby (den mest almindelige 

rheinlænder i G) (side 82) - Den toppede høne efter H P Hansen, Vr. Saaby (side 98). 

NB: På onsdagsaftenen den 29. september står Poul for bunkespillet. Dér tager vi 
disse samme melodier/danse. Så sidder de i skabet ☺ 

 
 

Laugsspil 

Lauget skal spille til dans lørdag den 18. september kl. 19.40-20.30 til 
folkedanserlaugets jubilæumsbal i festsalen på Østervangsskolen (se side 5). 
Forspiller er Jørgen/Jyllinge. Repertoiret bliver sammensat ud fra disse melodier: 

Hamborger i G efter Lars Bildris, Kyndeløse - Vals (no. 50) efter Christian Tobiassen, 
Gevninge - 6 Thur (fra En Wienerkvadrille) af E. Hornemann, efter Rasmus 

Christoffersen, Himmelev - Trippe Wals (i G - ”no. 13”) efter R. Christoffersen, 

Himmelev - Sextuur i A (no. 16) efter Chr. Tobiassen, Gevninge - Wals i G efter Chr. 
Tobiassen, Gevninge - Forkert Vals (i Am) efter Chr. Tobiassen, Gevninge. 

Polka i G efter R. Christoffersen, Himmelev - Russisk efter Peder Jørgensen, Øm - 
Jomfru Lisken efter Sofie Andersen, Ejby. 

Øvrige melodier: Peder Pøhl – Svensk Annas Vals – Uppsalapolskan – Vigers Polska – 
Hornfeld – Sekstur fra Læsø – Gammel Totur fra Vejle – Elis Go’natvals (find jeres 
egen partner) - Klövsjö Brudemarch. 

 
 

Vi spiller også til dans onsdagsaftenen den 22. september kl. 20.30-21.30. 
Forspiller er Jørgen/Jyllinge. Repertoire som den 18. september. 
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Generalforsamling Roskilde Spillemandslaug 

Der indkaldes til generalforsamling lørdag den 25. september kl. 15 i Musikkens 
Hus, Kildegården 6, lokale 108. Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være oldermanden i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Der er ikke fællesspisning eller bal efter generalforsamlingen, men måske en øl/vand 

og lidt bunkespil og hyggesnak. 
 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Fritidsfestival på 

Kildegården 

Roskilde Kommune arrangerer 

søndag den 22. august kl. 10–14 
Fritidsfestival på Kildegården for 

kommunens mange 
foreningsbrugere. Gratis adgang. 
Kom og se, hvad de andre 52 

foreninger præsenterer af aktiviteter 
og tilbud på deres stande. 

Se www.kildegården.dk 

Besøg også vores infostand Lirum 
Larum. Det er en udendørs teltstand med to langborde og fem stole - du finder den 

tæt ved det udendørs dansegulv af træ. 
Vi uddeler på standen vores Lirum Larum-folder, viser fotos med vores spillefolk og 

dansere, informerer om fremtidige arrangementer og om medlemskab for det spille- 
og danseinteresserede publikum. Vi byder også på kaffe og te. 

Kl. 13.30-14 er der dans med publikum på dansegulvet til Maiken Grubbes instruktion. 

Det bliver lettere danse. Musikken leveres af Roskilde Spillemandslaug. 

Kom og medvirk ved dette PR-fremstød! Vi har brug for alle kræfter både ved dansen 

og til at tale med publikum i infostanden. 
Mødetid for dansere: kl. 13.15. 
Mødetid for jer, der vil tale med publikum ved vores infostand: ad hoc mellem kl. 10 

og 14. 
Ønsker du mere info - ring gerne til Jens på 61 60 11 04. 

 
 

Onsdagscaféen 

Onsdagscaféerne med dans er nu tilbage i Musikkens Hus fra den 8. september. Det 

er i løbet af sommerferien besluttet, at vi flytter tilbage til Kildegården, Musikkens 
Hus, 1. sal, lokale 101, kl. 19.15 til 21.30. Se nærmere forrest i denne Lirekasse. 

Husk: der er ingen onsdagscafé den 1. september. 
 
Havnedansen 2021: Tak til alle for så god en sæson! Alle bidrog til, at det blev fire 

måneder med masser af god dans, musik og livsglæde. Det var alt i alt en forrygende 
sommer, og det på trods af lidt besvær med plastbånd, kegler og fremvisning af 

coronapas. 
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46-års jubilæum 

Lørdag den 18. september fejrer Roskilde Folkedanserlaug sit 46-års jubilæum i en 
pyntet festsal på Østervangsskolen (Astersvej 15, 4000 Roskilde). Det bliver helt 
sikkert en festdag! Vi afholder et jubilæumsbal, hvor vi inviterer alle fra hele Roskilde 

og Sjælland til et stort bal om aftenen, åbent for alle. 
Der vil være mulighed for at lufte den gamle 70’er-garderobe! 

Entré: under 30 år 50 kr., over 30 år 70 kr. 

Program: 

* Dørene åbnes kl. 19.15 med servering af 
boblende festdrik. 
* Kort velkomst ved folkedanserlaugets 

formand Jens Markvard Andersen. 
* Åbningstale ved Claus Larsen, formand 

for kommunens kultur- og idrætsudvalg. 
* Æresmedlem og stifter af 
folkedanserlauget Poul Bjerager kigger 

tilbage og frem. 
* Roskilde Spillemandslaug fyrer 

dansemusik af i bedste muntre jubi-stil. 
 
 

 

 
 

* Embla (foto nedenfor) danser, ligesom ved folkedanserlaugets 40-års jubilæum, nu 
med stykket Mooves & Melodies til musik af Phønix. 
* Anja Præst og Jesper Vinther spiller op til vestsjællandsk bal (traditionel folkedans). 

* Phønix Dance med Balfolk spiller aftenens sidste jubilæumsdanse. 
 

 

Yderligere info ved henvendelse til formanden Jens Markvard Andersen, 

61 60 11 04. 



 6 

Indkaldelse til generalforsamling 2021 

Generalforsamling vedr. regnskabsåret 2020 for Roskilde Folkedanserlaug Lirum 
Larum afholdes lørdag den 25. september kl. 15 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. 
Medlemmerne opfordres til at sende forslag skriftligt til debatten samt til beslutning 

på generalforsamlingen. Sendes inden 10.9. til jensmarkvardandersen@outlook.dk 
eller til Jens Markvard Andersen, Hyrdeengen 245, 2625 Vallensbæk. 

Dagsorden i h.t. vedtægter: 
1) Valg af ordstyrer 

2) Godkendelse af dagsorden 
3) Formandens beretning til debat og godkendelse 
4) Kassererens beretning til debat og godkendelse 

5) Indkomne forslag og debat 
6) Valg af formand, lige år (ikke aktuelt i år) 

7) Valg af kasserer, ulige år (Kate modtager genvalg) 
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer (Kåre Fog og Roar B. Nielsen modtager genvalg, og 
en bestyrelsesplads er ledig) 

9) Valg af revisor og revisorsuppleant (Anne Pedersen modtager genvalg) 
10) Eventuelt 

Vi opfordrer medlemmerne til at møde talstærkt op til generalforsamlingen. 
Bemærk: Der er garanti for, at man ikke automatisk skal indtræde i bestyrelsen ved 
fremmøde til generalforsamlingen. 

Vi håber, at vi ser rigtig mange medlemmer, der har lyst til at medvirke i debatten. 

Venligste hilsener fra os alle fire i bestyrelsen 

 
 

Planlagte arrangementer år 2021/22 

Lørdag den 20. november: Fællesbal sammen med de andre lokale folkedanser-

foreninger i festsalen på Himmelev Skole. 
Lørdag den 11. december: Julebal med Roskilde Spillemandslaug og Køge Spille-
mandsforening på Østervangsskolen. NB speciel guests: Kristian Bugge og Peter Eget. 

Lørdag den 26. februar (NB ny dato): Dobbeltbal i Guldaldersalen på Hotel Prindsen. 
 

 

Mindeord for Poul Boysen 

Poul Boysen døde efter kort tids sygdom den 8. juli; han blev 
begravet den 23. juli ved Gevninge Kirke. Han blev 74 år. 

Poul Boysen var en skattet formand for Roskilde Folkedanser-
laug i ti år fra 2000 til 2010. Desuden var han i mange år den 
centrale koordinator for Roskilde Spillemandsstævne. 

Poul spillede violin i spillemandsgruppen Kontra Otte, og i 
årene 2001 til 2009 desuden i spillemandsgruppen Udspil. 

Vi er mange, der husker Poul Boysen som den rolige, 
ansvarlige foreningsleder, der med et glimt i øjet hurtigt fik 
folk til at medvirke og slutte op om hans idéer og ønsker, som 

han iværksatte, så arrangementerne både i folkedanserlauget 
og ved spillemandsstævnerne blev gennemført i en god 

stemning - smittet af Pouls mange gode idéer og menneskelige varme. 
Vi er mange, der har lært utroligt meget af Poul Boysens rigdom og viden, og hans 

spor følges stadig. 
Æret være Poul Boysen. 

Jens Markvard Andersen, formand for Roskilde Folkedanserlaug 
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Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Les Lanciers 

Søndag den 19. september kl. 13.00 - 16.40 (inklusive 40 minutters pause) 

Lærer: Karen Brodersen, 28 20 70 03 
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 
Pris: 295 kr. 

Hold nr. 11612 

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 dansen eller at lære den 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. 
Tilmelding nødvendig på aftenskolelirumlarum@gmail.com og betaling på konto 2905 

2551644114. 
 
 

Musikaftenskolen Lirum Larum inviterer til foredrag og debatskabende arrangement: 

Traditionsmusikken på Roskilde/Lejreegnen 

v/rigsspillemand Poul Bjerager 
Onsdag den 29. september kl. 18.30 

Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. sal, 
lokale 101 eller 108 

Fri entré 

Arrangementet afholdes som afslutningen 
på den æra, hvor Lirum Larums aftenskole 

har stået for folkemusikkurser og meget 
mere gennem 45 år. 

Arrangementet afholdes også som 
markeringen af visionen om en ny epoke 
for folkemusikken og -dansen i Roskilde, 

herunder udgivelsen af bogen Kontradans, Nodebog (senere følger bind 2 og 3: 
Dansebogen og Historiebogen, se www.kontradans.dk). 

Poul Bjerager giver under foredraget et vue over det store udgravnings- og 
rekonstruktionsarbejde og præsenterer en række af de ganske overraskende fund og 

resultater. Hør nogle korte eksempler på unikke dansemelodier fra egnen. 
Der skabes debat/samtale om visionen om at give egnens musik og dans ny 
udbredelse, sådan at ”alle” kender til den, og at ”alle” kan danse et par af egnens 

almene danse. Rekonstruktions- og formidlingsarbejdets udfordringer drøftes. 
Efter foredraget og debatten spilles op til åben dans i Lirum Larums onsdagscafé. 

 
 
Debatskabende foredrag og danseworkshop med Anna Björk: 

Hvad er folkedans? 

Lørdag den 2. oktober kl. 13.30 - 17.00 
Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde 
Arrangementet er gratis, men NB tilmelding. 

Folkedans kan være meget forskellig: I dette foredrag vil Anna Björk gennem 
filmeksempler, tanker og spørgsmål komme med sit bud på, hvorfor folkedans kan se 

så forskellig ud, og hun vil tage en diskussion med publikum. Varighed ca. 1½ time. 
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Efter foredraget er der danseworkshop med Anna Bjørk. Musiker: Karin Wallin. 
Varighed ca. 1½ time. 

Der er ca. ½ times pause mellem foredrag/debat og danseworkshop. 

Danseunderviseren Anna Björk (tidligere Anna Nyander) 

er uddannet i folkedans på Stockholm University of the 
Arts og Malungs folkhögskola, og hun har undervist i 
svensk folkedans og folkedansmetodik i Skandinavien og 

Europa i 20 år. 

Tilmelding: karenbrodersenmusik@gmail.com eller på 

telefon 28 20 70 03. 

 
 

 
 

 
 

Folk Roskilde 
 

Calum Stewart Trio (SCO) 

Søndag den 12. september kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) 
Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg: www.gimle.dk 100 kr. + gebyr. 

Ved døren 125 kr. Ungepris 50 kr. Kontant eller MobilePay. 

Den prisbelønnede sækkepibe- og fløjtevirtuos Calum Stewarts kraftfulde og lyriske 

spillestil er forankret i den traditionelle musik fra hans hjemstavn i det nordlige 
Skotland. Hans tydelige musikalske udtryk har udviklet sig gennem samarbejde med 
forskellige musikere i de skotske og irske musiktraditioner. Til forskel fra de fleste 

andre skotske sækkepibespillere har han kastet sig over den irske variant, de såkaldte 
Uillean Pipes. 

Calum Stewart var med til 
at danne Mánran i 2010, 

men forlod bandet i 2012 
for at koncentrere sig om 
sin solokarriere. Han 

optrådte i en årrække i en 
duo med en franske 

guitarist Heikki Bourgault, 
men turnerer nu hoved-
sageligt med sit eget band.  

Med på scenen ved denne 
koncert har han Yann Le 

Bozec på bas og Sylvain 
Quéré på cittern. 
Calum fik for alvor sit store 

gennembrud med album-
met Tales from the North 

fra 2017, og i 2018 blev 
han kåret til Instrumentalist of the Year ved MG Alba Scots Trad Awards. 
Ud over at turnere med sin musik er Calum Stewart også efterspurgt som studie-

musiker, og han har i senere år indspillet og optrådt med bl.a. The London 
Philharmonic Orchestra og BBC Scottish Symphony Orchestra. 

Der venter os en stemningsfuld og spændende koncert. 
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Husk at kontingentet for efteråret er 100 kr. 
VH Lene Buch 

 
 
 

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

 

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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembers himmel 

er så blå … 

 


