Lirekassen
November 2021
Denne gang er der indlæg fra:
➢ Onsdagsaftener
➢ Roskilde Spillemandslaug
➢ Roskilde Folkedanserlaug
➢ Folk Roskilde
➢ Rødder, Fødder & Stemmer
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FolkeRav
Onsdagsaften
Onsdagsaften
Generalforsamling
Floating Sofa Quartet

RROOTS

Laugsaften
Onsdagsaften
Spil Dansk Ugen
Onsdagsaften
Flook
Onsdagsaften
Onsdagsaften

Spillemandslauget

Folk Roskilde
Folk Roskilde

Spillemandslauget
Folk Roskilde

Onsdagsaftener
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens vestende). Tid: 19.15-21.30. Fri entré. Medbring selv kaffe/kage el. lign.
Alle er velkomne - både i bunkespillet (fællesspillet) og på dansegulvet, med eller
uden dansepartner, med eller uden erfaring.
3.11.
19.15 Ledigt
20.30 Roskilde Spillemandslaug , forspiller Peter Eget
10.11.
19.15 Bunkespil, forspillere Dorthe og Marianne
20.00 Bue & Douglas med bl.a. Røros-musik
17.11.
19.15 Bunkespil, forspiller Jørgen Sten Andersen
20.00 Piraterne
24.11.
19.15 Bunkespil, forspiller Lise Bergsøe
20.00 Vanløse Almindelige Danseorkester
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NB I både oktober og november: Hjælpere søges til opstilling af borde og stole + til
afrydning. Skriv jer gerne på opsat liste ☺

Husk at medbringe egen
forplejning.
For at forebygge
coronasmitte venter vi nogen
tid endnu med det fælles
cafébord.

PS vedr. onsdag den 20. oktober: Hvis døren er låst pga. efterårsferien, så ring til
Kurt 31 22 41 67 eller Birthe 31 14 58 62.
Venlig hilsen onsdagskoordinatorerne Birthe og Kurt
kurtjohannielsen@gmail.com
Bunkespil i oktober
20.10. Forspiller: Jørgen/Jyllinge.
1. sæt: Polka i G fra Himmelev, KD s. 82 - Vals nr. 50, KD s. 20 - Trippevals i G, KD s.
23 - Bette mand i Knibe (G- og D-dur) - Den enkelte Kjæde eft. Chr. Tobiassen, KD s.
94 øverst - Pigernes fornøjelse eft. Chr. Tobiassen, KD s. 74 - Taterhopsa.
2. sæt: Fynsk Polka - Uppsalapolskan (hambo) - Jomfru Lisken eft. Sofie Andersen,
KD s. 45 - Forkert Vals i A-m eft. Chr. Tobiassen, KD s. 21 - 2Thur eft. H. P. Hansen,
KD s. 51 midt - Den Toppede Høne fra Thy - Sekstur nr. 16.
Reserver/alternativer til nogle af de nye melodier. Nye melodier er altid en udfordring,
men kig nu på dem. Jeg håber, I er med på at spille de nye melodier, og jeg forventer
mig meget af Pigernes fornøjelse, Den enkelte Kjæde og 2Thur. Det er sjove melodier,
som godt kan blive til noget i lauget.
Ringridningspolka. Dal-Johans Vals. Mettes Firtur. Firtur Oksbøl. Tosse Marens Totur.
27.10. Forspillere: Dorthe og Marianne.
1. sæt: Forsbergs Polka – Riderankepolka – Baglæns Kontrasejre – Ottetur fra
Randersegnen (Lars Kusks firtur) – Råby Hopsa.
2. sæt: Trippevals i G, KD s. 23 – Vals nr. 50, KD s. 20 øverst – Lyø Schottish –
Forlovelsesrheinlender – Vigers Polska – D-durs Polska – Polka i G eft. Rasmus
Christoffersen, Himmelev, KD s. 82.
Melodierne er lagt ind på spillefolk.dk
Bunkespil i november
10.11. Forspillere: Dorthe og Marianne.
1. Forsbergs polka, Fædrelandspolka, Flyv og skub, Galopkontra, Wals efter Tobiassen
(stødt kanel).
2. Niels Jørgensens polka, Polka i G side 82, Bryggare Victor, Vigers Polska,
Kalkmandens vals.
3. Ostindiens velkomst, Søren Foged, Og kunne du, Kirsten og jeg.
4. Tores schottis, Forlovelsesrheinlænder, Johnsens mazurka, Råby hopsa.
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17.11. Forspiller: Jørgen/Jyllinge.
1. sæt: Rheinlænder nr. 6 – Polka i G, KD s. 82. Begge melodier spilles som
rheinlænderpolka, det betyder roligt tempo. – Hultkläppens Vals – Jacob Hansens vals
(Vals fra Gevninge) – Skipperschottish av Thore Härdelin – Pileknäckeren Taterhopsa.
2. sæt: Trippevals i G, KD s. 23 – Bette mand i knibe – Sekstur på række – Den halve
Kæde – Pigernes Fornøjelse, KD s. 74 - Svensk maskerade - Sekstur nr 16/Hemmelig
sekstur (spilles ud i én køre, tre gange hver) – Marken er mejet (hopsa).
Reservemelodier, som kan bruges, hvis der er dansere nok. Nogle melodier i 2. sæt vil
så blive pillet ud, så det passer med tiden.
Gammel tretur fra Vrøgum – Sekstur fra Læsø – Halvfemtetur fra Vommevad - Vals
nr. 50, KD s. 20 (som familievals).
Melodierne er lagt ind på spillefolk.dk
Jeg har brug for at vide, hvad jeres holdning er til de såkaldte Roskildemelodier.
Fortæl mig jeres mening. Det er vigtigt, at det er sjovt at spille.
Med spillehilsen Jørgen/Jyllinge
24.11. Forspiller: Lise Bergsøe.
1. sæt: En fædrelandspolka, Rideranke Polka, Den halve kæde, Hemmelig Sekstur,
Kalkmandens vals, Tyroler Hopsa i det Grønne.
2. sæt: Stam Villums styk', Æ Føhringer, Kakkelovnen, Der bor en bager.
3. sæt: *Polka i G, side 82 i Kontradans, *Trippevals, side 23 i Kontradans, Skipper
schottis, Den Toppede Høne fra Thy, Anglaise af Keld Nørgaard, Stødt Kanel.
Bemærk de to *-melodier fra Kontradans-bogen.

Månedsværter i foråret 2022
Januar: Mette Vedfelt og mandagsholdet
Februar: Mette Vedfelt
Marts: Jørgen & Lene
April: Birthe & Kurt
Maj: Ledig
Vil du og/eller dine venner være onsdagsværter i maj måned? Opgaven er at
planlægge, hvem der er forspiller til bunkespillet, at sammensætte et musikprogram
med indbudte spillegrupper, at forberede lokale 101 og at afvikle aftenen.
Har I spørgsmål så combardo ☺ Skriv til kurtjohannielsen@gmail.com
Mvh. onsdagskoordinatorerne Birthe og Kurt

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften
Laugsaftnerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første
onsdag i hver måned (september-maj) kl. 18.00 i Musikkens Hus.
Laugsaftenen onsdag den 3. november er lagt i hænderne på Peter Eget.
Husk: Vi starter kl. 18.00.
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Program:
Tre små sorte (fjerde tur) - Buffalo (node udsendes) - Ane Louises fynbo - Kalenderfynbo - Firtur fra Vejle Vestegn - Firtur Oksbøl - Hemmelig sekstur - Tyroler Hopsa i
det grønne - En fædrelandspolka - Skipperschottis - Forlovelsesreinlendar - Den gamle
totur fra Vejle - Galop Kontra - Vals efter Martin Eggen - Taterhopsa - Oksbøl Polka Sekstur fra Læsø - Baglæns Kontrasejre - D-durs Polska - Hambo i A-mol - Anglaise Polka i G, KD s. 82 - Pigernes Fornöielse, KD s. 74 - Vals nr 50, KD s. 20.

Spil Dansk Ugen
Vi spiller fredag den 5. november kl. 13 på Roskilde Gymnasium (der ligger lige ved
domkirken).
Forspiller er Jørgen /Jyllinge. Han skriver:
Nedenstående melodier er valgt i samarbejde med Rikke, som leder dansen til spil på
gymnasiet. Kom lidt i god tid, så vi kan få stemt instrumenterne.
Slagets gang er som følger: Vi spiller i gymnasiets kantine på scenen. Den rydder
eleverne for stole og borde, så der er plads til at danse. Rikke udstyres med mikrofon,
så hun kan lede dansen. Sidste gang stillede skolebetjenten fire mikrofoner op til os,
det virkede fint.
Bemærk, at der er to nye melodier: Buffalo og Viborg Totur. Disse bliver spillet
igennem på laugsaftenen 3. november. Node til Buffalo udsendes til alle. Alle melodier
er lagt ind på spillefolk.dk.
Dette ”bunkespil” er årets sjoveste. Kom og få en god oplevelse.
Hvad gør eleverne
Kredsdans uden partner
Kredsdans med partner
Øve polka i kreds + par
Rheinlænderpolka
Kredsdans
Kredsdans + øve kæde
Kvadrille
Kvadrille
Kvadrille. Alternativ til Baglæns Kontrasejre
Kvadrille. Alternativ til 2 Thur
Rækkedans
Rækkedans
Kredsdans

Musik til
Buffalo
Den muntre kreds
Peder Pøhl/Oksbøl Polka
Ølfynboen
Doublebska polka
Hemmelig sekstur/Sekstur nr. 16
Viborg Totur
Baglæns Kontrasejre
2 Thur, KD s. 51
Tosse Marens totur
Feder Mikkel
Den lille englænder
Rakes of Mallow

Kommende arrangementer
Fællesbal: lørdag den 20. november er AFLYST!
Julebal: lørdag den 11. december på Østervangsskolen. Lauget spiller - se
nærmere under folkedanserlauget på side 7.

Generalforsamling - referat
Referat af generalforsamlingen i Roskilde Spillemandslaug 25/9 2021.
1. Velkomstdrik. En Enkelt blev indtaget.
2. Valg af ordstyrer og referent. Knud Kristiansen blev valgt til ordstyrer og Dorthe
Berg til referent. Knud konstaterede generalforsamlingens lovlighed og åbnede
dagsordenen.
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3. Valg af to stemmetællere. Karen B. og Iben.
4. Beretning fra oldermanden. Beretningen blev godkendt med ros og applaus. (Den
kan læses efter dette referat).
5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren. Regnskabet blev godkendt med applaus.
6. Indkomne forslag. Ingen.
7. Kaffe m.v. (Maikens lækre horn).
8. Debat om laugsaftenernes anvendelse ved Marianne.
a) Fortæring: Herefter medbringer medlemmerne selv, hvad de ønsker at fortære. Der
vil være øl/vand til underviserne.
b) Forslag til emner: Kvadriller, indlæring af andenstemmer, at lære at spille for,
undervisere udefra.
Der var megen diskussion om forspillerrollen. Det er ikke farligt. Prøv gerne to og to.
Man skal ikke være perfekt. Afprøv det på onsdagsaftener og laugsaftener i et trygt
forum. Hold øje med danserne og basspilleren.
Diskussion om underviserne. Samme underviser flere gange i træk? Evt. to gange, så
man kan nå at øve sig. Tilgodese flere instrumenter.
c) Undervisere: Peter Eget, Christine Sand, Maren Hallberg blev nævnt.
d) Mindre repertoire er godt. En repertoiregruppe er nedsat. Foreløbig Jørgen Sten,
Anders, Marianne W. og Poul Bjerager. Der er plads til flere.
Næste laugsaften bliver der efterlyst flere aktive. Og snak om indhold. Marianne
skriver et oplæg.
9. Valg af oldermand. Anders Clausager genopstillede og valgtes med bifald.
10. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Følgende genopstillede og blev valgt: Kirsten
J., Lise B., Mette V., Marianne W. Også bifald her.
11. Valg af suppleant. Maiken genopstillede og blev valgt.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant: Lise P. og Vidar.
13. Åben debat.
Lang snak om onsdagsaftenerne. Jørgen Sten koordinerer bunkespilsforspillere, indtil
værtsordningen kører igen. Værter efterlyses. Mere hjælp til danserne blev
efterspurgt. Undervisning om onsdagen blev diskuteret. Emnet bliver forelagt
fællesmødet og bestyrelserne. Opfordring til forspillerne om at sige noget om
dansene.
Snak om offentlighedens kendskab til Lirum Larum.
Lirekassen: Bliver indholdet påvirket af, at den er blevet et digitalt medie?
Stadsmusikanter: Fælleskoncert for Dreamers’ Circus og spillemandslauget foreslås.
Gerne i 2022, 2023 og 2024.
Jørgen Sten skriver til kulturudvalgsformanden og fortæller, hvordan kommunens
prioritering af Lirum Larum opleves.
14. Kontingent 2022: 250 kr.
15. Eventuelt. ”Lauget længe leve” og Lirekassen ligeså.
Laugets gamle noder er afleveret til Poul B. Maiken har tre hæfter: ”Roskildes gamle
danse” med dansebeskrivelser. Henv. hvis du er interesseret.
Ref. Dorthe
Generalforsamlingen - oldermandens beretning
Marts 2020 til marts 2021: På grund af coronaen har generalforsamlingerne i 2020
og 2021 ikke kunnet afholdes i marts måned, men i stedet er det blevet til september
begge år. Derfor gentages den tidligere oldermands beretning for sommer-efterår
2020:
Den 11. marts 2020 blev Danmark lukket ned, og den gamle bestyrelse arbejdede
videre med hovedopgaven: aflysninger. Vi nåede lige den sidste laugsaften i marts,
før Kildegården lukkede, men onsdagsaftenerne og spillegrupperne var hjemløse
marts-april-maj.
Havnedansen var færdigplanlagt med forspillere og repertoire, og vi ventede til sidste
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øjeblik med aflysning. Vi aflyste, men aftalte med Vikingeskibsmuseet, at vi godt
måtte have mindre spillegrupper på havnen under overholdelse af myndighedernes
retningslinjer. Sådan fungerede det i juni og juli.
I takt med lempelserne af forsamlingsreglerne blev det muligt at afholde coronamodificeret havnedans i august. Det indebar ansøgning om polititilladelse til offentligt
arrangement, opsætning af rød-hvide afspærringsbånd og tjek på deltagerantallet.
100-personers reglen og afstandskravene gav plads til 50 dansere, 25 spillefolk og 25
tilskuere. Spillefolkene mødte talstærkt op, men det højeste antal dansere var 8-10
par. Tak til folkedanserlauget for godt samarbejde.
Onsdagen 19. august fik form af et mini-spilletræf. To grupper spillede til dans –
Havnefronten og Videsøhusgruppen. Og to gange fællesspil – den ene gang med
lauget.
Lokalesituationen: Den 26. august fik vi besked fra Roskilde Kommune om, at vi ikke
kunne være på Kildegården fra og med 1. september 2020, men havde fået tildelt
lokaler på Østervangsskolen.
Efterårets aflysninger: Åbningsballet i september, folkedanserlaugets jubilæumsbal,
fællesballet i november – Spil Dansk Ugen på Roskilde Gymnasium.
Men inden Danmark lukkede ned igen, nåede vi en laugsaften under kyndig ledelse af
Jørgen Sten Andersen, samt onsdagcaféer i september og oktober på
Østervangsskolen (dog ikke i efterårsferien).
Med Jørgen Sten som tovholder nåede vi dog at få udarbejdet et årsrepertoire
bestående af udelukkende pardanse (i alt 37). Det nåede ikke rigtigt at komme i brug,
men dannede dog rygraden i en del af sommerens havnedans.
Under nedlukningen blev vi godkendt som folkeoplysende forening af Roskilde
Kommune.
Marts 2021 til september 2021: Da alle kommunale bygninger var lukket for
foreningsaktivitet, måtte vi søge udendørs. Og i maj måned havde vi adgang til
Museumsøen, hvor vi gennemførte fire onsdagsaftener. Vejret var ikke helt på vores
side, men manglen på spillemuligheder i vinterens løb gjorde, at det blev velbesøgt. Vi
fik gennemspillet sommerens repertoirer og fik varmet musikmusklerne op igen.
Sommerens havnedans var rammesat mellem kl. 19 og 21. Den første time var lagt i
hænderne på vores faste forspillere Jørgen, Lise, Thomas og Dorthe og Marianne. Tak
til dem for indsatsen. Den anden time blev varetaget af en række af vores spillegrupper. Hver aften var der 35-40 spillefolk i gang.
Rammerne varierede lidt hen over sommeren, efterhånden som coronarestriktionerne
ændrede sig. De første par gange blev afholdt som foreningsarrangementer. Herefter
blev de afholdt som offentlige arrangementer, hvor området var markeret, og der
skulle vises coronapas ved indgangen til pladsen. Stor tak til folkedanserlauget, som i
vid udstrækning stod for de praktiske tiltag, der gjorde det muligt at gennemføre. Og
endelig kunne vi sidst i august lade være med at tjekke coronapas og tage turdanse
og familiedanse på repertoiret.
I august kunne lauget også deltage i Jørgen Stens fødselsdag samt udflugten til Sorø
og omegn søndag den 15. august.
Vi kan se tilbage på en god sommer på havnen, hvor vejret var med os de fleste
gange. Tak til alle, der fik det til at fungere.
1. september var vi så tilbage i Musikkens Hus, hvor vi holdt laugsaften under Poul
Bjeragers ledelse. Han præsenterede udvalgte melodier fra sin bog Kontradans med
traditionelle melodier fra Roskilde/Lejreegnen. Denne var også blevet indkøbt til
laugets medlemmer.
Anders Clausager, oldermand
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Roskilde Folkedanserlaug
Onsdagscaféerne i oktober
Vi har pga. nogle tilfælde af covid19 holdt pause med dans ved onsdagscaféerne den
6.10. og 13.10. Vi har indtil nu ikke hørt om flere sygdomstilfælde blandt vores
dansere. Fra onsdag den 20. oktober mødes vi derfor igen til onsdagscaféer i
Musikkens Hus på Kildegården.
Der bliver dog flere nye tiltag, vi skal iagttage under dansen:
1) Vi vil anbefale god håndhygiejne frem til jul, dvs. afspritning før første dans,
imellem dansene samt efter dansen (dvs. før og efter partnerskifte). Der vil stå
spritflasker på bordene.
2) I resten af oktober danser vi kun pardanse og kvadrilledanse, ingen familie- og
turdanse. I november og fremover kan der igen danses alle danse.

Julebal
Køge Spillemandsforening, Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde Spillemandslaug
arrangerer julebal i festsalen på Østervangskolen, lørdag den 11. december
kl. 19.00 - 22.30.
Entré 30 kr., medlemmer 0 kr.
Dette er muligheden for at varme godt op til juleaften. Kom i juletøjet inkl. nissehue
og højt humør. Medtag julepynt eller materiale til at lave det i aftenens løb.
Program:
19.00 Polonæse - forspiller Kristian Bugge + alle spillefolk
19.15 Køge Spillemandsforening
20.00 Roskilde Spillemandslaug
20.45 Kaffepause med fællessang
21.15 Kristian Bugge og Peter Eget spiller traditionel spillemandsmusik - derefter:
Dans til Sankta Lucia (rund menuet)
22.15 Alle spillefolkene spiller sammen til afslutning, forspiller Kristian Bugge

Planlagte arrangementer
Fællesbal den 20. november: er AFLYST!
Dobbeltbal lørdag den 26. februar (bemærk ny dato), i Guldaldersalen på Hotel
Prindsen. Med Jæ’Sweevers og Mads Hansens Kapel. Kurser i dans og spil om
eftermiddagen - mere herom senere.
Fællestur i foråret. Vi (især Kate og Kåre) arbejder med planlægning af ny dato i
foråret 2022 (formentlig i maj måned og helt sikkert i den periode, hvor frøerne
kvækker) med frøtur på Røsnæs, besøg i Kalundborg Kirke (med de fem tårne) samt
besøg på Borganlægget og Kalundborg Middelalderhøjby med guidet rundvisning og
med aftenspisning der. Derefter bal i det legendariske Bjergby Forsamlingshus musik: Roskilde Spillemandslaug. Mere herom senere.

Generalforsamling - referat
Lørdag den 25. september 2021 afholdtes udsat generalforsamling for foreningsåret
2020 i Musikkens Hus, Kildegården 6, kl. 15-17.15.
Referent: Roar B. Nielsen
Tre medlemmer foruden bestyrelsen var mødt op.
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1) Valg af ordstyrer: Tine Bruun valgt. Hun konstaterede straks, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2) Godkendelse af dagsorden: Godkendt efter tilføjelse af Orientering om bestyrelsens
beslutning om køb af dansebogen til medlemmerne og om evt. instruktion i
roskildedanse.
3) Formandens beretning til debat og godkendelse: Blev oplæst og diskuteret ved, at
formanden løbende svarede på spørgsmålene efter hvert afsnit. Efter tilføjelse med
familiedannelse ved kvadrilledanse, samt tak til den afgående revisor gennem de
mange år Anne Pedersen, blev beretningen godkendt. (Den kan læses efter dette
referat.)
4) Kassererens beretning: Kassereren gennemgik regnskab og svarede på de stillede
spørgsmål, og regnskabet blev derefter godkendt.
5) Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.
6) Valg af formand, lige år: Ikke aktuelt i år.
7) Valg af kasserer, ulige år (Kate modtog genvalg): Kate Larsen genvalgt.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Kåre Fog og Roar B. Nielsen modtog genvalg. Tine
Bruun valgt til den ubesatte bestyrelsesplads. Nu er bestyrelsen fuldtallig.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant (revisor Anne Pedersen modtog ikke genvalg).
Carsten Rygner valgt som revisor.
10) Eventuelt. Forslag 1: Dansebog til medlemmer. Formanden orienterede om
bestyrelsens beslutning om, at lauget indkøber ”Dansebogen” til medlemmerne.
Bogen formidler de tilhørende og genopdagede 80 traditionelle egnsdanse i Projekt
Kontradans. ”Dansebogen” udkommer formentlig ved nytårstid, og vi håber, at den
kan uddeles til medlemmerne primo februar.
Forslag 2: Om det er muligt at lave danseinstruktion med Roskilde egnsdanse ved den
første onsdagsaften i hver måned. Formanden orienterede om nogle strøtanker for at
dette evt. kunne iværksættes og om, hvorvidt bestyrelsen kunne arbejde videre med
det. Og om, at det måske også vil kræve en accept ved et Lirum Larum fællesmøde.
Endvidere om de nyeste planer om at lave et roskildebal ved næste års åbningsbal
med spil ved både et professionelt orkester og Roskilde Spillemandslaug.
11) Afslutning. Ordstyreren takkede forsamlingen for god ro og orden. Formanden
takkede ordstyreren for, at vi havde en god generalforsamling, og afsluttede derefter
generalforsamlingen.

Formandens beretning
Foreningsåret 2020 var på mange måder et skelsættende år med mange aflysninger
og krav til dansere og forening om, hvordan dans måtte afvikles på forsvarlig vis.
Dobbeltballet. Her er en typisk annonce for vores dobbeltbal 2020 før corona:
”Dobbeltbal lørdag 15. februar kl. 19.30-23.30, på Østervangsskolen. Musik:
Jæ’Sweevers (sønderhoninger) og Mads Hansens Kapel (alm. folkedans). Kurser
samme dag på Østervangsskolen: se næste side under Musikaftenskolen Lirum
Larum. Festmiddag kl. 18 med buffet på Restaurant Hua Long (50 m fra skolen), pris
149 kr. inkl. dessert og kaffe, ekskl. drikkevarer. Bestilling til Hua Long inden 12.
februar, oplys navn og antal personer. Betales ved ankomst. Entre 150 kr.”
Og her er et lille referat m.v. fra dobbeltballet 2020: ”Igen blev dobbeltballet afholdt
med en stor succes. Dagen startede med sønderhoningdanse- og spillekurser om
eftermiddagen, der havde ca. 35 deltagere. Derefter var der 50 personer til
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festmiddag kl. 18 på Restaurant Hua Long. Festsalen på Østervangsskolen bød på en
velbesøgt danseaften - ca. 125 dansere, hvoraf de 25 var under 30 år - med musik til
Jæ’Sweevers og Mads Hansens Kapel. Både spille- og danseglæden var i top. Mads
Hansens Kapel, som her var med for første gang hos Roskilde Folkedanserlaug, løste
opgaven fortrinligt, og de har sagt ja til at komme og spille sammen med
Jæ’Sweevers igen til næste år. En stor tak til alle, som medvirkede til, at vi fik en
festlig aften, og ligeledes tak til alle, der hjalp med alt det praktiske. Endvidere har
skolen lovet, at vi ikke kommer til at høre en lyd fra alarmen til næste år.”
Fællestur. Holmstrup Firetur lørdag d. 16. maj måtte aflyses pga. skærpede
coronaregler. Skulle have startet med at se på klokkefrøer på Røsnæs, rundtur med
guide i Kalundborg Højbys middelalderby og sluttelig bal i Bjergsted Forsamlingshus.
Turen var planlagt for medlemmer af Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde
Spillemandslaug.
45-års jubilæum. Grundet coronasituationen var det nødvendigt at udsætte
afholdelsen af laugets 45-års jubilæumsfest, planlagt til lørdag den 19. september
med spil til dans af Roskilde Spillemandslaug, performancedans med Embla ved musik
af Phønix og balmusik af Phønix.
Generalforsamling. Generalforsamling lørdag d. 14. marts 2020 i Musikkens Hus
blev aflyst pga. skærpede coronaregler. Den blev afholdt d. 26. september. Og her er
det særligt værd at nævne tre vigtige forslag, der var til behandling:
Forslag 1. Om ændring af foreningsnavnet - indstillet af bestyrelsen - med tilføjelse af
Lirum Larum til laugets navn. Begrundelsen: Det har i praksis gennem flere år vist
sig, at Roskilde Kommune ofte har haft svært ved at forstå, at flere foreninger er
medlem af paraplyorganisationen Lirum Larum, selvom Lirum Larum ikke indgår i
foreningsnavnet. Dette problem drøftedes ved det seneste fællesmøde i efteråret
2019. Her var der enighed om, at hver forening snarest tilføjer Lirum Larum til sit
navn. Bestyrelsen havde derfor ved sit møde 19.12.2019 enstemmigt indstillet
følgende vedtægtsændring: Paragraf 1, Foreningens navn, ændres fra Roskilde
Folkedanserlaug til: Roskilde Folkedanserlaug - Lirum Larum. Forslaget blev vedtaget
på generalforsamlingen i 2020.
Forslag 2. Er indstillet af bestyrelsen og drøftet på generalforsamlingen, som
godkendte foreningen som en folkeoplysende forening. Med en teknisk set stiftende
generalforsamling kunne vi få kommunens godkendelse af, at Roskilde Folkedanserlaug er en folkeoplysende forening - hvad vi ikke tidligere har været. Derefter har
vores forening fået ny status på kommunens foreningsportal, og nu er det muligt,
med en højere charge i det kommunale system, at søge om lokaler og bedre fastholde
disse lokaler for vores baller m.v.
På et møde med Roskilde Kommune Kultur & Idræt d. 2. marts 2020 blev det oplyst,
at det kan godkendes af forvaltningen ved, at vores generalforsamling godkender
nedenstående sætning og fremsender generalforsamlingsreferatet til Kultur & Idræt:
”Denne generalforsamling betragtes som en stiftende generalforsamling for Roskilde
Folkedanserlaug – Lirum Larum, som derefter er en folkeoplysende forening." Dette
har ikke nogen indflydelse på vores vedtægter. Denne proces er nu fuldendt.
Forslag 3. Fra Rødder, Fødder & Stemmer (RFS) om "konsulent-arbejdsgruppe”. Det
blev diskuteret og fik tilknyttet en generalforsamlingsbeslutning om, at forslaget ikke
var præcist i omfang og formål, og vi bad derfor om en konkretisering. Dette
drøftedes igen på efterårets fællesmøde, og formuleringen blev stort set gentaget og
sendt til RFS.
RFS kvitterede med en besked om, at de aflyste deres forslag, da de ikke mente, der
var tilstrækkelig opbakning til det. (Nærværende formand i folkedanserlauget ville
antage, at det på langt sigt ville kunne sikre en fælles infoplatform og et ansigt udadtil
med en positiv PR-værdi for de to Lirum Larum-foreninger, Roskilde Spillemandslaug
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og Roskilde Folkedanserlaug og foreningerne i RFS. Men lad os nu se, hvad
fremtiden bringer af nye tiltag).
Fællesbal og julebal. Planlagt til hhv. november og december måned - måtte aflyses
pga. coronaregler.
Onsdagscaféerne. Disse aftener med dans m.v. havde trange kår i 2020. Først var
der nedlukning pga. coronarestriktioner fra d. 11. marts og frem til ultimo maj. Fra
september flyttede onsdagsaftenerne til Østervangsskolen. Det bød på en række
praktiske problemer, idet der f.eks. ikke var mulighed for salg af kaffe og kage i
lokalerne, og der var et arealkrav pr. deltager iht. gældende coronaregler for
indendørs arrangementer. Igen var der nedlukning fra den sidste onsdag i oktober og
frem til jul.
Havnedansen. Startede op i juni med forsigtigt buskspil i mindre grupper og uden
dans; det forløb frem til ultimo juli. I august var der ”tilpasset havnedans” med div.
coronakrav til såvel dansere som spillere og tilskuere. Fx måtte vi i alt maks. være
100 deltagere. Forinden havde vi ved et møde i maj med Vikingeskibsmuseet fået
afklaret mulighederne med de nye coronaregler for udendørs dansearrangementer.
Ved mødet deltog spillemandslaugets oldermand Lise Bergsøe og folkedanserlaugets
formand Jens Markvard. Der var krav om to meters afstand mellem danseparrene,
ingen partnerskift, og de dannede ”familier” ved fx kvadrilledanse skulle fastholdes
hele aftenen.
En godkendelse af vores ansøgning til politiet modtog vi ultimo maj, og
Vikingeskibsmuseet spurgte, om de måtte videresende vores ansøgning - med
tegning, der viste opdelingerne af grupperne - til de andre danseforeninger på tunet.
Alligevel nød alle at komme i gang igen med dans og spil efter lang tids pause.
En stor tak:
- Til alle, der deltog ved havnedansen i august. På de fire onsdage blev den
gennemført med en ny, uprøvet samværsform med restriktioner for dansetyper - dans
med samme partner hele aftenen - krav om maks. 100 personer inkl. tilskuere,
spillefolk og dansere - gentagne afspritninger af hænder og meget mere. Alligevel
lykkedes det at få fire aftener med fornuftige og gode danseoplevelser. Tak til alle for
den udviste gode indstilling og tålmodighed, så hver aften blev en succes. Tak til
Roskilde Spillemandslaug, Havnebanden, Havnefronten og Videsøhusgruppen for den
gode dansemusik.
- Vi sender også en stor varm tak til Vikingeskibsmuseet for museets generøse
indstilling: Blot vi overholdt de gældende coronaregler, var det muligt at gennemføre
havnedansen i år. Vi takker for den tillid, I har udvist til havnedansen, og for jeres
samarbejde under de afholdte møder med Roskilde Spillemandslaug og Roskilde
Folkedanserlaug.
- Til Roskilde Spillemandslaugs to oldermænd i 2020, Lise Bergsøe og Anders
Clausager, for et usædvanligt tidskrævende samarbejde med at ”knække koden” på
årets skiftende coronaregler, samt for spillemændenes spil ved Havnedansen og
onsdagscaféerne.
- Til Mette Vedfelt, der tappert igen har videreført aftenskolen efter et lederskift.
- Til webmaster Per Søgaard for redigering af vores hjemmeside og for tanker om og
test af en ny fremtidig hjemmesideplatform.
- Til Iben Gaarde-Nissen for redigering af formandens indlæg til Lirekassen.
- Til onsdagscaféernes koordinatorer Birthe Hansen og Kurt Johan Nielsen for at skabe
og holde kontakt til månedsværterne.
- Til bestyrelsesmedlemmerne kasserer Kate Larsen, næstformand Kåre Fog og
sekretær Roar B. Nielsen for et enestående samarbejde med planlægning, afvikling og
evaluering af såvel møder som arrangementer.
- En særlig tak til revisor Anne Pedersen, der igennem mange år har revideret laugets
regnskaber. Anne Pedersen ønskede at fratræde dette tillidshverv i år.
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Tak for jubilæumsfest 46 år
Vores corona-aflyste 45-års jubilæumsfest blev udsat et år til den 18. september i år
og blev dermed til en 46-års jubilæumsfest. Den bragede igennem hos danserne med
en dansetørst, der blev udlevet ved aftenens store danseprogram.
Bordene var dækket op med grønne duge og blomsterplanter,
og aftenen begyndte med boblevandsgalla med brut i
plastbægre, der smuttede af sted, som om der var skænket
champagne. Værtinde her var Anne Pedersen (foto).
Efter formandens korte velkomst
fortsatte formand for kommunens
Kultur- og Idrætsudvalg Claus
Larsen (foto t.h.) med en fin
åbningstale, som tegnede et fint
billede af folkedanserforeningens
betydning i Roskilde Kommune.

Stifter af Roskilde Folkedanserlaug, æresmedlem Poul
Bjerager (foto nedenfor), kom i sin tale med betragtninger om, hvad Lirum Larumorganisationen var før i tiden, og om, hvordan den gennem årene har udviklet sig.
Poul fortalte endvidere om det nyeste skib, der er ved at
blive søsat: Flere arbejdsgrupper har længe arbejdet med
Projekt Kontradans med udgangspunkt i egnens lokale danse
og dansemelodier, som de har indsamlet og bearbejdet.
Formidlingen skulle bl.a. ske ved en release ugen efter på
Hotel Prindsen med nodebogen Kontradans bind 1.
Dansebogen Kontradans Bind 2 vil udkomme omkring nytår.
Roskilde Spillemandslaug (foto nedenfor) stillede med et
dejligt orkester, der spillede til dans i nøjagtig 45 minutter fordi spillemandslauget er stiftet for 45 år siden. Både
dansere og formanden var glade for, at coronanedlukningen
er slut, så det nu er muligt at danse igen. På denne aften kunne vi tydeligt
se båndene mellem spillemandslauget og follkedanserlauget - de to laug er afgørende
for hinandens eksistens.
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Embla (foto ovenfor) dansede flot performancedans, som de også gjorde ved
folkedanserlaugets 40-års jubilæum. Nu med dansestykket Mooves & Melodies til
musik af Phønix.
Anja Præst og Jesper Vinter (foto t.h.) spillede op
til vestsjællandsk dans, og vi fik også danset til den
friske melodi Oksekow.
Til sidst spillede Phønix Dance med Balfolk til
aftenens sidste jubilæumsdanse.
Samværet omkring musik og dans er stadig et
vigtigt livsvilkår for alle. Og både spille- og
danseglæden var stor for alle denne aften.
Venlig hilsen Jens Markvard Andersen, formand
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Musikaftenskolen Lirum Larum
Der er ikke flere arrangementer under Musikaftenskolen Lirum Larum. Jævnfør
generalforsamlingsbeslutning er den under nedlukning. Mette Vedfelt afvikler p.t. de
sidste procedurer, bl.a. i forhold til Roskilde Kommune.
Hvis du søger spille- eller dansekurser o.l., så tjek Roskildes lokale aftenskolers
programmer og hjemmesider. Nogle af dem har planer om at ”overtage” nogle af
Lirum Larums aktiviteter.

Folk Roskilde
Generalforsamling

Der er generalforsamling i Folk Roskilde før koncerten søndag den 31. oktober. Det er
kl. 16.30. Indkaldelse er udsendt.

Floating Sofa Quartet
Søndag den 31. oktober kl. 19.30, dørene åbnes kl. 19.00.
Gimle, Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde
Forsalg: www.gimle.dk 100 kr. + gebyr.
Ved døren 125 kr. - Ungepris 50 kr. (Kontant eller MobilePay)
Floating Sofa Quartet (FSQ) er et prisvindende samarbejde mellem fire unge nordiske
spillemænd og -kvinder fra hhv. Sverige, Finland og Danmark. Med en enestående
sammensætning af akustiske instrumenter blander kvartetten nyt og gammelt og
skaber et unikt musikalsk udtryk, som fremstår både moderne, traditionelt og tidløst.
Repertoiret er varieret, lyden er varm og imødekommende, og musikken leveres med
intensitet, energi og mærkbar spilleglæde.

Floating Sofa Quartet er:
Leija Lautamaja (FI) harmonika og trædeorgel - Malte Zeberg (SE) kontrabas - Clara
Tesch (DK) violin - Mads Kjøller-Henningsen (DK) trætværfløjte.
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Kvartetten debuterede i 2015 og har siden turneret flittigt i både Danmark, Sverige,
Norge, Finland, Tyskland, Belgien, Holland og Østrig. Med sceneoptrædener på
prominente festivaler som bl.a. Kaustinen Folk Music Festival (FI), Førdefestivalen
(NO), Tønder Festival (DK), Korrö Folkmusikfestival (SE) og folkBALTICA (DE) er FSQ
efterhånden blevet et eftertragtet og velrenommeret navn på den nordeuropæiske
folk-scene.
FSQ har desuden været nomineret til talrige priser, bl.a. Årets Nye Talent i både
Danmark ved DMA Folk og i Sverige ved Folk & Världsmusikgalan. I 2016 modtog de
Saugmann Bjerregaard-fondens førstepræmie for deres nyfortolkninger af D.T.S.
Bjerregaards musik.
Gruppen har to anmelderroste albums bag sig: The Moon We Watch is the Same var
nomineret til to Danish Music Awards for Årets Folk Udgivelse og Årets Komponist
(Clara Tesch) i 2017, og opfølgeren Neighbourhood vandt prisen for Årets Folk
Udgivelse ved DMA folk/world 2019. I begrundelsen stod der bl.a.: Orkesteret er
sammensat af unge musikere opvokset med deres nationale folkemusiktraditioner.
Alle er de betagende instrumentalister, og de kendes for tilsammen at levere et
formidabelt sammenspil og en nærværende liveperformance, når de turnérer. Prisen
gives for med indlevelse, inderlighed og på et højt kvalitetsniveau at skabe personlige
fortolkninger af såvel traditionel musik som egne kompositioner.”

Flook
Søndag den 14. november kl. 19.30, dørene åbnes kl. 19.00
Gimle, Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde
Forsalg: www.gimle.dk 125 kr. + gebyr.
Ved døren 150 kr. Ungepris 50 kr. (Kontant eller MobilePay)

Flook er: Brian Finnigan fløjter - Sarah Allen fløjter og harmonika
- Ed Boyd guitar - John Jo Kelly bodhrán.
Flook er et anglo-irsk band, der spiller instrumentalmusik i traditionel stil, meget af
det skrevet af bandet selv. Deres musik er kendetegnet ved ekstremt hurtige,
undertiden percussive, fløjter oven på komplekse guitarer og bodhrán-rytmer.
De tager deres inspiration fra deres rødder i den engelske og irske tradition og har en
misundelsesværdig helt egen lyd, idet de fletter de traditionelle melodier sammen
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med præcise akustiske grooves, med en sjælden blanding af fyrig, teknisk
genialitet. Delikat gruppesammenspil og en dristig, eventyrlysten, musikalsk fantasi.
24 år efter deres første koncert sammen fortsætter Flook med at inspirere og fortrylle
publikum i alle aldersgruppoer.
Med deres album Ancora, der udkom i 2019, er det tydeligt at se, at med deres rødder
fast forankret i traditionen bevarer Flook deres ry som vigtige musikalske fornyere.
Der venter publikum en stor oplevelse.

Rødder, Fødder & Stemmer
FolkeRav
Roskildes egen folkemusik-paraplyorganisation RROOTS starter tirsdag den 19.
oktober kl. 20 en helt ny folkemusikcafé i Gimles café The Raven under navnet
FolkeRav. Fri entré.
Seks af de gode fiol-folk fra Roars FeleGilde lægger ud med at spille musikken fra
søsætningerne af Roskildes vikingeskibe. I den efterfølgende session spilles
traditionelle danske tunes, bl.a. fra Roskilde/Lejreegnen.
Med FolkeRav vil du fremover tredje tirsdag i hver måned kl. 20-22 kunne få et indblik
i forskellige dele af folkemusikkulturen gennem musikalske oplæg. Efter oplægget vil
aftenens inviterede musikere indlede sessions, hvor folk er velkomne til at deltage.

Formålet med det nye koncept er bl.a.:
* At udbrede kendskabet til folkemusik
* At have et hyggeligt sted at samles og spille/nyde uformel folkemusik
* At møde unge mennesker, som har deres gang på Gimle
Følg med på de sociale medier for Rødder, Fødder & Stemmer, Folk Roskilde, Ild I
Gilden og Gimle (RROOTS-organisationerne) og se mere om denne begivenhed.
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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 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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Husker du at bruge linkssamlingen på vores hjemmeside?
Du finder den under LINKS øverst til højre på www.lirumlarum.dk
Du kan gå på opdagelse i disse kategorier:
* SPIL OG DANS
* FESTIVALER OG STÆVNER
* ORGANISATIONER
* UDLAND
63 links i alt. God fornøjelse!

