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Denne gang er der indlæg fra: 

➢ Onsdagsaftener 
➢ Roskilde Spillemandslaug 
➢ Roskilde Folkedanserlaug 

➢ Folk Roskilde 
➢ Rødder, Fødder & Stemmer 

➢ Fællesmødet  
 
 
MARTS 

Mandag 21. Roskilde/Lejreegnens traditionelle musik og dans Rødder, Fødder & 

Stemmer 

Onsdag 23. Onsdagsaften  

Torsdag 24. Mynsterland + Dreamers’ Circus Folk Roskilde 

Onsdag 30. Onsdagsaften  

 
APRIL 

Mandag 4. Roskilde/Lejreegnens traditionelle musik og dans Rødder, Fødder & 

Stemmer 

Onsdag 6. Onsdagsaften - med 40-års fejring  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Onsdag 13. Onsdagsaften  

Tirsdag 19. FolkeRav: Peter Marckmann og Jens Folkesanger Rødder, Fødder & 

Stemmer 

Onsdag 20. Onsdagsaften  

Søndag 24. Stine Michel Band + Per Fjord Band Folk Roskilde 

Onsdag 27. Onsdagsaften  

 

 
 

 

Onsdagsaftener 
 
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens vest-

ende). 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. 
 

 

40 år med onsdagsdans og café 

Den første onsdag i april vil vi gerne markere, at det 
nu er 40 år siden, at onsdagsdans og -spil startede! 

Det var i 1982 i lille sal på Hotel Prindsen. 

I 1999 flyttede vi til håndboldklubben Roars lokaler (på Kildegårdens område). 

Dernæst var vi nogle år i stueetagen på Kildegården. 
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På grund af ombygning, vandskade, corona m.m. har onsdagsaftenerne i perioder 
været forvist til Absalons Skole, Hedegårdenes Skole og Østervangsskolen. Men vi er 

ukuelige! Og nu er vi landet på Kildegården igen, på 1. sal.  

Det vil vi gerne fejre med et lille glas m.m. onsdag den 6. april kl. 20.15 i lokale 101. 

Med venlig hilsen - og tillykke med os! 
Onsdagskoordinatorerne Birthe og Kurt 
 

 
 

 

Program 

6.4. 
19.15 Piraterne 

20.15 Fejring af 40 år med onsdagsdans og spil  
20.30 Roskilde Spillemandslaug 

13.4. 

19.15 Bunkespil med De Finn’urlige som forspillere 
20.00 Bue & Douglas 

20.4. 
19.15 Bunkespil med Jørgen Sten som forspiller 
20.00 Mandagsholdet 

20.45 Tiden er ledig. Først til mølle …? 

27.4. 

19.15 Bunkespil med Dorthe & Marianne som forspillere 
20.00 Kaffeselskabet 

Værter i april: Birthe & Kurt, kurtjohannielsen@gmail.com 
 
 

Bunkespilsmelodier 

13.4. Forspillere: De Finn’urlige 

Smedens 2. fynbo – Pileknækkeren - Schottish efter skomagerfar - Baglæns 
kontrasejre - Den toppede høne fra Thy - Læsø sekstur familiedans - Den røde lue - 
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Hopsa fra Læsø 65 - Svenske Annas vals - Kalkmandens vals - Tores schottish - Lyø 
schottish - Vigers Polska - D-durspolska – Jødetur - Whisky before breakfast - Oksbøl 

polka - Kalenderfynbo - Den lille englænder - Den muntre kreds - Hamborg/polka 
sekstur – Mallebrok - Ganglåt från Applebo. 

 
20.4. Forspiller: Jørgen Sten 
Nedenstående melodier er taget fra mit udkast til det havnespil 2022, som jeg skal 

stå for. Så får jeg sættene afprøvet. 
Bunkespillet 20. april er: 1. sæt alternativt, 2. sæt og et lidt reduceret 3. sæt (de 

første tre melodier). Melodierne er markeret med farve. 

Hvis ikke der er dansere nok til en ordentlig kreds, er det kredsdansene, der udgår. I 
stedet vil jeg bruge en pardans fra reservemelodierne/1.sæt. Der kan altså blive tale 

om en smule improvisation, og det håber jeg er acceptabelt. Der er mange melodier, 
men som I kan se, har jeg anvendt lutter kendte. Alle melodier ligger som sædvanlig 

på spillefolk.dk (også dem, vi ikke skal spille 20. april). Bliver jeg forspiller også i maj, 
bliver det melodier fra samme ”bunke”. 

1. sæt: March til Skånska Spelfolket - En Fædrelandspolka – Tores Schottish - Lyø 

Schottish – Rævens vals – Den muntre kreds - Frøens Hopsa. 

1. sæt alternativt: March til Skånska Spelfolket - Riderankepolka, KD s. 30 - 

Hamborger eft. Lars Bildris, KD s. 27 øverst – Trippe Wals KD s. 23 – Vals eft. Chr. 
Tobiassen, KD s. 20 øverst - Sextuur eft. Chr. Tobiassen KD s. 58 øverst – Frøens 
Hopsa. 

2. sæt: Peder Pøhls Polka – Firtur fra Vejle Vestegn (Th. Thomsens Firtur) – Mettes 
Firtur – Den enkelte Kjede KD s. 94 øverst - Baglæns Kontrasejre – Pigernes 

fornøjelse KD s. 74 – Hemmelig Sekstur - Tellings Hopsa. 

3. sæt: Uppsala Hambo – Vagns Schottish – Karens Vals – Gl. Totur fra Vejle – 
Christians Cykel – Hamborger Sekstur/Polka Sekstur (to gange hver med tælling i 

midten) – Den lille englænder – Klövsjö Brudemarch. 

3. sæt alternativt (sønderhosæt): Ostindiens velkomst – Æ Føhringer – Og vil du 

ha’…(Lille Stine) – Oh, kunne du mit hjerte se - Der bor en bager - Klövsjö 
Brudemarch. 

Reserver/alternativer: Sch. från Blyberg – Østrupvalsen – Vidars Polka - Mazurka eft. 

Levi Vilsen – Engelsk Kvadrille – Tosse Marens Totur – Gl. Tretur fra Vrøgum – Flyv og 
Skub Kontra – Hornfeifen KD s. 41 (som kredsengelsker) - 6 Thuur eft. Rasmus 

Christoffersen KD s. 56 nederst (Spejdersangen). 

Med spillehilsen – jeg glæder mig til at møde jer igen – og spille. 
Jørgen/forspiller 

 
27.4. Forspillere: Dorthe & Marianne 

Fædrelandspolka - Niels Jørgensen Polka - D-durspolska - Skinbracka m. Lucka - 
Karens vals – Polka e. R. Christ. KD s. 82 - Hamborg Sekstur - Polka Sekstur - 

Hamburger e. Bildris. KD s. 27 - Thomas Håårds Schottis – Galopkontra - Baglæns 
Kontrasejre - Trippevals KD s. 23 
Al Capone vals - Svensk Annas vals - Gammel totur fra Vejle - Råby Hopsa 
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Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 6. april 

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

onsdag i hver måned (september-maj) kl. 18.00 i Musikkens Hus, Kildegården. 
 
Til laugsaftenen den 6. april får vi besøg af Peter Eget. 

Vi skal i gang med det nye udvidede bruttorepertoire og bl.a. spille nogle af de  
melodier, der har ligget lidt i mølposen. 

Kl. 18-19 arbejder vi lidt med de to hopsaer og de to kvadriller. 
Kl. 19-20 spiller vi hambo, firture og valse (dem, der har lært andenstemmer, må 
gerne øve sig hjemmefra - så bliver det supergodt). 

Danseprogrammet er nok for langt, men vi plukker blandt følgende: 
Rask polka - Polka efter Rasmus Christoffersen – Rendalsreinlender - Kom til mig om 

natten – Trippe Wals fra Kontradans – Vals efter Martin Eggen – Hopsa af Helge 
Sørensen - Svensk Annas vals - Karens vals - Flyv og skub kontra - Pigernes 
Fornøielse - Trads' hopsa – Uppsalapolskan - Karis Pers Polska - Oksbøl Firtur - Firtur 

fra Vejle Vestegn - Anglaise. 
 

 

Referat af generalforsamling 

Afholdt lørdag den 12. marts, Musikkens Hus, Kildegården. 
Til stede: 19 personer (inkl. bestyrelsen). 

Dagsorden: 

1. Velkomstdrik. Punktet afviklet planmæssigt. 

2. Valg af ordstyrer + referent. Valgt: Ordstyrer Flemming Wahrén, referent Dorthe 

Nielsen. 

3. Valg af to stemmetællere. Valgt: Vidar Frandsen og Maiken Grubbe. 

4. Beretning fra oldermanden. Se næste side. Godkendt med applaus. 

5. Regnskabsaflæggelse ved kasserer. Beløbet under ”Kontingent” er usædvanligt lavt 
pga. kontingentfrihed i 2021. P.t. 65 betalende medlemmer. En del har endnu ikke 

betalt for i år, Lise beslutter, hvad der skal gøres. Beløbet under ”Undervisning” er 
stort pga. indkøb af bogen Kontradans til medlemmerne. Regnskabet godkendt med 

applaus. 

6. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag. 

7. Kaffe/te med brød – øl/vand. Tak til Maiken for hjemmebag. 

8. Valg af oldermand. Anders Clausager genvalgt med applaus. 

9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgte: Lise Bergsøe, Marianne Waarkjær, Mette 

Vedfelt, Susanne Rothe og Ebba Nielsen. 

10. Valg af suppleant. Valgt: Henning Deurell. 

11. Valg af revisor + en revisorsuppleant. Valgt Lise Midtgaard Pedersen og Vidar 
Frandsen. 
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12. Åben debat. 
Emner: 

Laugsaftener. Jørgen foreslår fast underviser (Peter Eget). Jørgen foreslår, at man 
øver sig hjemme. - Marianne W. foreslår til undervisning: shottish og engelsker med 

Karin Wallin, besøg af Dreamers’ Cirkus, hambo ved Kjerstin (Kbh.), hopsa og 
kvadriller. - Susanne R.: Gerne en lørdag med polska. - Debat om nytten af at dele op 
i instrumentgrupper. - Jørgen ønsker ikke polska. - Flemming: ”Intet” skal være 

forbudt, ”alt” skal være tilladt. - Susanne: foretrækker undervisning hele aftenen 
fremfor at spille til dans senere. - Marianne efterlyser konstruktive forslag til 

laugsaftenerne. - Leif: Det er en uskik med to forskellige melodier til samme dans. 

Havnedansen. Marianne W.: Vi mangler 7-8 forspillere, gerne grupper, til kl. 19-19.50 
og til kl. 20.10-21. Forspillerne vælger repertoire efter eget ønske, dog overvejende 

fra vores repertoirelister. Alle behøver ikke spille med på alt. 

Havneforum. Anders: Der er valg til bestyrelsen af Roskilde Havneforum. Knud har 

længe været Lirum Larums repræsentant, men trækker sig nu. Det har været et stort 
arbejde. Ingen meldte sig klar til opgaven. 
Råhyggeweekend/dag? Forslag fra Marianne. Der er god stemning for det. 

13. Kontingent 2023. Uændret 250 kr./år. 

14. Eventuelt. Flere: Ros til oldermanden. 

Henning: Er blevet formand for nyt spillemandslaug på Orø. Muligvis revitalisering af 
folkedanserstævne på Orø. 
Iben: Skal onsdagsaftenerne igen på KultuNaut? Birthe spørger Kurt, som stod for det 

før coronatiden. - Indlæg til Havneavisens majudgave? Lise B. sørger for det. - NB: 
Havnens Dag sø. 22.5., skal vi arrangere noget spil/dans? Lise B. tager det op i 

bestyrelsen. - Aftalt på fællesmødet 10.3., at Iben laver indlæg om havnedansen til 
næste 60+ (tillæg til Roskilde Avis). 
Flere: Forespørgsel til melodier til sønderhokurset 19.3. 

Flemming: Overrakte et maleri til lauget. 

Herefter lukkede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 

Referat v. Dorthe 
 
 

Oldermandens beretning om perioden september 2021 til marts 2022 
(oldermanden aflagde beretning om første del af året 2021 på den udskudte general-

forsamling 25. sep. 2021, beretningen kan læses i Lirekassen fra november 2021) 
 
Efteråret forløb næsten normalt, dog blev vi nødt til at være meget opmærksomme på 

vores sikkerhed, da vi havde en del coronasmittede deltagere i onsdagscaféen. Og i 
løbet af efteråret var der vekslende regler om ikke-pardanse. 

I december slog coronaen dog til igen, så Fællesballet i nov. og juleballet i dec. blev 
aflyst, ligesom de første par uger af januar blev aflyst. 

Den 1. september var vi 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. 

Lauget deltog i folkedanserlaugets forsinkede jubilæumsbal 22. september, som blev 

en god fejring af folkedanserlauget. - Traditionen med deltagelse i Spil Dansk-ugen på 
Roskilde Gymnasium blev også genoptaget den 5. november. Stadig en af de 
festligste begivenheder i løbet af året. 
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Lauget fik af Spar Nord bevilget 10.000 kr. til støtte til eksterne undervisere. I den 
forbindelse mødte en flok af os op og gav et par numre i Spar Nords lokaler i Roskilde 

den 19. november. 

På seneste generalforsamling i september blev det vedtaget, at der skulle arbejdes 

videre med vores repertoire. Et udvalg med Jørgen Sten som tovholder fik sammensat 
et kernerepertoire på 66 melodier, som vi alle forventes at kunne spille. De er 
indeholdt i vores bruttorepertoire på 167 melodier, som vil være det udvalg af 

melodier, der som regel bliver taget med på vores spillelister i 2022. Der blev 
inkluderet mange af melodierne fra bogen Kontradans (alle ligger nu på spillefolk.dk). 

Stor tak til Jørgen Sten og Poul Bjerager, som har lagt et stort arbejde i projektet. 

Laugsaftenerne har givet et fortsat arbejde med Kontradans-melodierne, samt aftener 
med fokus på udvalgte emner. Dog blev vores hopsa-emne også offer for 

nedlukningen. Men i februar fik vi taget hul på emnet andenstemmer med Peter Eget 
som gæsteunderviser og med vores egne medlemmer til at udlære andenstemmer. 

Når Musikaftenskolen Lirum Larum lukker endeligt, står hjemmesiden lirumlarum.dk 
uden ejer. Det er aftalt, at spillemandslauget overtager ejerskabet. Arbejdet med 
omlægningen er i gang. 

Planer i støbeskeen: Rødder, Fødder & Stemmer er ved at være klar med et større 
arrangement i Sct. Hans Have søndag den 19. juni med laugets deltagelse og støtte. 

Og vi har en aftale med Herslev Bryghus om, at vi laver et spillemandstræf hos dem 
søndag den 11. september om eftermiddagen. 

Så nu kan vi forhåbentlig glæde os til endnu en god musikalsk sommer. 

Anders Clausager, oldermand 
 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Udflugt til Røsnæs 

Lørdag den 21. maj har vi arrangeret en udflugt til Røsnæs og Kalundborg. Turen er 
primært for medlemmer af spillemandslauget og folkedanserlauget. 

Program: Vi mødes denne dag kl. ca. 10.45 på parkeringspladsen foran Røsnæs 
Naturskole, Røsnæsvej 458, 4400 Kalundborg. Det er bedst, hvis flest mulige 
personer arrangerer samkørsel (vi lægger lister frem på onsdagsaftenerne, så dem 

der tilbyder kørelejlighed, og dem der søger, kan finde hinanden). 

Kl. 11 går vi fra parkeringspladsen en tur i de smukke omgivelser, og Kåre Fog 

fortæller om stedets klokkefrøer. Medbring mad og drikkevarer til frokosten og til 
eftermiddagskaffen. 
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De, der er dårligt gående, spadserer tilbage til naturskolen ad samme rute og sætter 
sig og hygger sig dér. Vi andre går en noget længere tur i det smukke landskab. 

Efter nogle timer i Røsnæs’ natur kører vi bilerne ind til Kalundborg, hvor vi er senest 
kl. 15.40. Her skal vi ind at se den femtårnede kirke og noget af den omkringliggende 

højby. Hans Henrik Nielsen vil være vores guide, som kan fortælle om kirken. 

Kl. 17.30 går vi hen til det sted, hvor vi skal spise aftensmad (Bispegården eller 
vandrerhjemmet, begge ret tæt ved kirken). Nærmere info om sted og menu i næste 

udgave af Lirekassen. 

Ca. kl. 19 kører vi østpå; hvis der er tid, kan man dreje af ved Bjergsted og køre et 

lille smut ned for at se naturen ved Strids Mølle. Men under alle omstændigheder er vi 
klar til at starte ballet kl. 20 i Bjergsted Forsamlingshus. Vi danser og spiller, får lidt 
kage og kaffe/te, danser og spiller igen, og siger så farvel til det vestsjællandske ca. 

kl. 22.30. 

Pris: Medlemsprisen for maden bliver 200 kr. Resten af udgifterne til udflugten, 

bespisning m.m. afholdes af Lirum Larum. For ikke-medlemmer bliver prisen 280 kr. 

Tilmelding: Turen kræver tilmelding, for vi skal vide, hvor mange der kommer til 
spisning. Tilmelding sker ved at indbetale turprisen senest den 9. april til 

spillemandslauget ved Lise Bergsøe, konto 1551 6724264. Spørgsmål om betaling og 
tilmelding kan stilles til Lise på lise.bergsoe@gmail.com 

Andre spørgsmål om turen kan stilles til Kate Larsen, katelarsen13@hotmail.com 

 

 
 
 

 
 

Folk Roskilde 
 
Husk: 

Mynsterland + Dreamers’ Circus 

Torsdag den 24. marts kl. 19.30, Gimle, Helligkorsvej 2 

Billetter i forsalg: www.gimle.dk 150 kr. + gebyr 
Billetter ved døren: 175 kr. 
Ungepris: 75 kr. 

Læs nærmere i marts-Lirekassen. 
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Dobbeltkoncert: 

Stine Michel Band + Per Fjord Band 

Søndag 24. april kl. 19.30, dørene åbnes kl. 19.00 
Gimle, Helligkorsvej 2 

Billetter i forsalg: www.gimle.dk 150 kr. + gebyr  
Billetter ved døren: 175 kr. (kontant eller mobilepay) 

Ungepris: 75 kr. 
 

Først skal vi opleve Stine Michel med band fortælle 
os historien om den lille prins. 
Den lille prins er et eventyr – en eviggyldig fortælling. 

En pilot forulykker i en ørken. En dag møder han en 
lille dreng, der med sin ukuelighed bliver ved med at 

spørge, til han får et svar. 
Hvordan tæmmer man en ræv? Hvorfor drikker 
drankeren? Hvordan kan man eje stjernerne? Den lille 

prins undrer sig. 
Piloten kommer til at holde meget af sin nye ven, men 

en dag må han som alle andre mennesker sige farvel 
til den, han holder allermest af. 
Musikfortællingen Den lille Prins egner sig til både 

børn og voksne, skoler, biblioteker, spillesteder, kirker 
m.m. 

 
 

 

Anden halvdel af koncerten byder på musik og sang med Per Fjord Band. 
Per Fjord har været aktiv som musiker, maler og meget andet siden starten på Folk 

Roskilde Lirum Larum i begyndelsen af 70’erne. 
De har alle tilknytning til eller bor i Roskilde. Faktisk begyndte det hele i den gamle 
Lirum-Larum forening på Allehelgens Skole i 1978 med det første Per Fjord orkester. 

Siden er det blevet til en masse sang og musik. Cirka et dusin lp’er/cd’er. Sange i 
sangbøger. Sange til andres udgivelser. En masse bøger. Novelle, lyrik, roman m.m. 

og ikke mindst en omfattende udstillingsvirksomhed med maleri og grafik. 
Bogillustrationer, koncerter, oplæsninger m.v. Næste tiltag er en musikudgivelse med 
Svend-Erik Pedersen (Selsølåter). Helt nye sange med Per Fjord som tekstskriver og 

Svend-Erik som komponist. 
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Ved koncerten hos Folk Roskilde den 24. april vil de servere både nye og ældre 
sange. Per siger: ”Vi spiller mine sange fra et langt liv.” 

Bandet består af Per Fjord, vokal og guitar - Jens Christiansen, guitar, dobro og 
mandolin - John Strange, kontrabas - Nils Vejmand Christensen, trommer. 

 
 
 

Rødder, Fødder & Stemmer 
 
To forelæsninger på Folkeuniversitet Skjoldungernes Land: 

Roskilde/Lejreegnens traditionelle musik og dans 
fra 1700-tallet til nutiden 

Mandag den 21. marts kl. 19.15 - 21.00, Foredragssalen, Roskilde Bibliotek, 

Dronning Margrethes Vej 14, ved Poul Bjerager. 
Resultatet af udgravnings- og rekonstruktionsarbejdet præsenteres. Stoffets store 
omfang og værdier samt overraskende fund gennemgås og analyseres. Der afspilles 

konkrete eksempler på dokumenterede danse og melodier ved brug af slides, fotos, 
lydeksempler og videoklip i begge foredrag. 

Mandag den 4. april kl. 19.15 - 21.00, Foredragssalen, Roskilde Bibliotek, Dronning 
Margrethes Vej 14, ved Poul Bjerager. 
Hvordan var musikken og dansen her lokalt i forhold til verden i øvrigt? Hvor finder vi 

dem: spillemændene, dansene, balsalene, gilderne, indsamlerne, nodebøgerne m.m.? 
Vi gennemgår udgravnings- og rekonstruktionsmetoderne og diskuterer, om 

traditionsstoffet er en anakronisme eller bør næres som levende lokal kultur? 
 

 

 
Foredragene er ved 

Poul Bjerager, 
rigsspillemand m.m. 
 

 
 

 
 

Tilmelding via Folkeuniversiteternes hjemmeside www.fuko.dk - vælg Find kursus/ 
foredrag - Sjælland - Folkeuniversitet Skjoldungernes Land - Program. 
Priser: 1 foredrag koster 100 kr., 2 foredrag koster 175 kr. 

Evt. yderligere info: Poul Bjerager, tlf. 40 24 32 46. 

Deltagerne kan købe Kontradans-udgravningsprojektets to bøger Nodebogen og 

Dansebogen til meget fordelagtige priser ved foredragene. 
 
 

FolkeRav 

Tirsdag den 19. april kl. 20-22 
The Raven (Gimles café), Helligkorsvej 2 
Fri entré 

Denne tirsdag i FolkeRav er dedikeret visesang, og vi 
får besøg af to meget dygtige og lokale visesangere: 

Peter Marckmann og Jens Folkesanger. 
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Peter Marckmann spiller normalt i sit band Peter 
Marckmann Band, hvor også John Strange, som vi 

kender, spiller bas, og de kan høres til koncert på 
INSP onsdag den 11. maj. Denne aften kommer 

Peter imidlertid solo med guitar og synger en række 
af egne sange plus et par sange fra Dissings 
repertoire, som man kan nynne/synge med på. Peter 

skriver nogle meget nærværende sange - ofte om de 
sårbare, søgende, ulykkelige og nedtrykte. 

 

 

Jens Folkesanger Navnet stammer fra 1960’erne, 

hvor Jens gav sine første offentlige koncerter som 16-
årig. Siden har han spillet i bl.a. McEwans Export, 

Paddy Doyles, sammen med Erik Grip, i 
Troubadourbanden, og nu i Christensen & Kanne 
Folkband, som jo optrådte i FolkeRav i marts måned. 

Denne gang kommer Jens alene med sin guitar og 
spiller numre, de ikke spiller i bandet. Det bliver ikke 

kedeligt, kan vi love, og Jens glæder sig lige så meget, 
som vi gør. 
 

 
 

Tirsdag den 17. maj er det som tidligere nævnt Musikskolen, der har aftenen i 
FolkeRav. 

Husk også folkemusikfesten i Sct. Hans Have søndag den 19. juni, som vi har 

skrevet om tidligere, og skriver mere om, når vi nærmer os. 

Venlig hilsen 

Mogens Toft Jensen  
 

 
 

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 10. marts 

Til stede: Mogens Jensen (Rødder, Fødder & Stemmer m.v.), Kåre Fog og Kate Larsen 
(Roskilde Folkedanserlaug), Iben Gaarde-Nissen (Lirekassen), Lise Bergsøe (Roskilde 
Spillemandslaug), Lisbeth Due Andersen (fabrikssekretær). 

1) Folk Roskilde. Torsdag 24/3 dobbeltkoncert med Dreamers’ Circus og 
Mynsterland. Søndag 24/4 dobbeltkoncert med Stine Michel Band og Per Fjord Band. 

Onsdag 18/5 danseaften med Fionia Folk Brothers. 4/9 Kolonien (S). Søndag 11/9 
Yellowhouse All-Star Band. Søndag 2/10 David Francey. Søndag 16/10 kl. 16 Inver. 
Onsdag 23/11 Gnoss. Første halvdel af december Alex Nyborg Madsen og A Circle of 

Friends. 
2) Roskilde Spillemandslaug. Søndag 11/9 spil og dans på Herslev Bryghus. 

Lørdag 17/9 spiller lauget til folkedansernes åbningsbal. 
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3) Roskilde Folkedanserlaug. 19/3 dobbeltbal på Prindsen. Lørdag 21/5 fællestur 
til Røsnæs, Kalundborg og Bjergsted. Lørdag 17/9 åbningsbal. 

4) Rødder, Fødder & Stemmer. FolkeRav tirsdage i The Raven (Gimles café): 19/4 
Peter Markman og Jens G. Christensen. 17/5 Musikskolen v/ Martin Geerup. 20/9, 

18/10 og 15/11: endnu ingen programsatte navne. 
RFS: Søndag 19/6 folkemusikfest i Sct. Hans Have. 
RRoots: Lørdag 7/5 Hoven Droven + div. andre navne og aktiviteter. Lørdag 10/9 

Sorten Muld og Nevesta’s Voice. Lørdag 10/12 Tyrkisk/kurdisk musik. 
5) Onsdagscaféen. Birthe og Kurt meddeler, at det går godt med onsdagene. 

Jubilæum: Onsdagsdans og -café fejrer 40-års jubilæum onsdag 6. april kl. 20.15 i 
lokale 101 på Kildegården. 
Kaffe og kage? Af hygiejniske årsager har deltagerne under covid selv medbragt kaffe 

og kage. Mange ønsker nu at vende tilbage til tidligere praksis med at hente kaffe og 
kage fra fællesbord, og fællesmødet debatterer, om det er realistisk - ønsket er i hvert 

fald til stede. 
Danseinstruktion? Iben genoptager en tidligere drøftet idé: at vi ved havnedansen 
hjælper uøvede og nye dansere i gang ved en kort introduktion forud for dansen/enkel 

vejledning undervejs; dette kan gøres af en øvet danser ved brug af spillemændenes 
mikrofon. Kåre og Iben går videre med idéen. 

Kultunaut? Under corona har onsdagscaféen undladt annoncering på Kultunaut. Nu er 
der et ønske om at genoptage det. Iben taler med Kurt/Birthe om det. 
6) Lirekassen. Intet nyt. 

7) Hjemmesiden. Siden fungerer, men der arbejdes stadig på at flytte sidens 
ejerskab fra aftenskolen til spillemandslauget. Arbejdet trækker i langdrag, og 

fællesmødet opfordrer til, at det løses nu, inden aftenskolen lukker helt. 
8) Evt. Ifølge Havneavisen (som udsendes af Havneforum) er der Havnens Dag 
søndag 22. maj. Laugene opfordres til at deltage med spil og dans. 

Foslag om indlæg til Havneavisen (deadline 1/5 til udgaven 15/5) med reklame for 
vores sommeraktiviteter. Lise tage affære. 

Mogens: der skal vælges en ny repræsentant fra en af Lirum Larum-foreningerne til 
Havneforum. 
Iben sender (som tidligere aftalt, men udskudt pga. corona) indlæg til 60+ (tillæg til 

Roskilde Avis) med info om havnedansen (deadline 17/5 til udgaven 22/6). 
9) Næste møde: Torsdag 13. oktober kl. 19.15.  

Ref.: Lisbeth Due Andersen 
 
 

 
 

 
 

 
 

God påske! 
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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 

 

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

 

 


