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Denne gang er der indlæg fra: 
➢ Onsdagsaftener 

➢ Roskilde Spillemandslaug 
➢ Roskilde Folkedanserlaug 

➢ Folk Roskilde 
➢ Rødder, Fødder & Stemmer 

 

 
APRIL 

Onsdag 20. Onsdagsaften  

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

Onsdag 27. Onsdagsaften  

 
MAJ 

Onsdag 4. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Lørdag 7. Hoven Droven og Fiddle8 RROOTS/Rødder, 

Fødder & Stemmer 

Onsdag 11. Onsdagsaften  

Onsdag 18. Fionia Folk Brothers Folk Roskilde 

Lørdag 21. Udflugt til Røsnæs Folkedanserlauget og 

spillemandslauget 

Onsdag 25. Onsdagsaften  

 

 
 

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

ende). Tid: 19.15-21.30. Fri entré. Salg af øl og vand til rimelige priser. 
Alle er velkomne - både i bunkespillet (fællesspillet) og på dansegulvet, med eller 
uden dansepartner, med eller uden erfaring. 

NB: I juni, juli og august foregår onsdagsaftenerne på havnen i Roskilde, på 
Museumsøen, kl. 19-21. Fri entré. 

 
4.5. 
19.15 Elever fra Roskilde Musiske Skole spiller til dans sammen med Karen Brodersen 

- bl.a. en portugisisk og en fransk dans, se dem her: 
* Repasseado, portugisisk toparsdans: 

www.youtube.com/watch?v=mlELdda0XNE 
* Bourrées à 2 temps A mol og A 
mixolydisk: 

www.youtube.com/watch?v=4Juj_h3ko5s 
www.youtube.com/watch?v=QGXi4hO8LBk 
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19.45 Danseundervisning med Elsebeth Rønne: den franske danseundervisning vil 
have fokus på kredsdanse fra Bretagne 

20.30 Roskilde Spillemandslaug 
 

11.5. 
19.15 Fællesspil, forspiller: Jørgen Sten  
20.00 Vanløse Almindelige Danseorkester 

 
18.5. OBS! Ingen almindelig onsdagsaften på Kildegården – men: 

Fionia Folk Brothers på Gimle kl. 19.30. Denne onsdag flytter onsdagsdansen 
ind i Tanken på Gimle (overfor Kildegården). Læs om dette koncert- og 
danseorkester under Folk Roskilde i denne Lirekasse side 11-12. 

Billetter: Entréprisen på Gimle denne aften er 175 kr., men Birthe Hansen 
sælger 50 stk. billetter til 100 kr./stk. ved onsdags-aftenerne 27/4, 4/5 og 

11/5. Først til mølle! 
 
25.5. 

19.15 Fællesspil, forspiller: Lise Bergsøe 
20.00 Frøberg 

 
Vel mødt i maj! 
Kirsten Meinertz 
 

 
Fællesspil 

 
11.5. Forspiller: Lise Bergsøe 
1. sæt: Ane Louises fynbo - Den muntre kreds - Mazurka e. Levi Vilsen - Den lille 

Mazurka - Svedskes vals. 
2. sæt: Forsbergs polka - Baglæns kontrasejre - Böl Olles Schottis - Russeren - Bette 

Mett´ - Krokonens vals. 
3. sæt: Vidars Polka - Pastor Kaj - Kontra med Mølle - Trippe Wals - Lyø scottish - 
Skæve Thorvald. 

 
25.5. Forspiller: Jørgen Sten 

Jeg har til dette sidste bunkespil før sommeren valgt nogle af melodierne fra mit 
havnespil. Kik lidt på dem. Så er I opdateret til havnespillet. Hvis der er for få dansere 
til kvadriller og kredsdanse, bliver de blive erstattet af pardanse fra reserven eller 

udgå helt. Det kommer an på tiden. Der er vist melodier nok til tre kvarter, og de er 
som sædvanligt lagt ind på spillefolk.dk. 

1. sæt: March til Skånska Spelfolket - En Fædrelandspolka – Tores Schottish – Lyø 
Schottish – Rævens vals – Den muntre kreds - Frøens Hopsa. 
2. sæt: Peder Pøhls Polka – Firtur fra Vejle Vestegn (Th. Thomsens Firtur) – Mettes 

Firtur – Den enkelte Kjede - Baglæns Kontrasejre – Pigernes fornøjelse – Hemmelig 
Sekstur - Tellings Hopsa. 

3. sæt: (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 - 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. 

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

Jørgen/forspiller 
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40-års jubilæumsreception for onsdagscaféen 
 

 

Dejligt at se så mange dansere og spillefolk ved onsdagscaféens 40-års jubilæum. 
(Fotos og kollage: Jørgen Sten og Kurt) 

 
Onsdag den 6. april: Efter spillemandslaugets laugsaften marcherede alle musikerne 

spillende - på melodien Anglaise - ind i danselokalet! Og de mange fremmødte 
publikummer klappede spontant i takt. En festlig start på fejringen af, at det var 40 år 

siden, at onsdagscaféen blev startet på Prindsen. 
Onsdagskoordinatorerne Birthe og Kurt havde dækket op til reception med 
mousserende vin og flødeboller til alle. Birthe holdt tale og fortalte om de mange 

steder i Roskilde, hvor onsdagscaféen havde holdt til gennem årene. 
Jørgen Sten Andersen, der var medstifter af onsdagscaféen, lykønskede ligeledes med 

en tale, hvor han fortalte om den lille gruppe, der dengang havde taget initiativ til 
onsdagscaféen. 

Poul Bjerager talte om, at Roskildes onsdagscafé og havnedans nok er det længst-
levende sted med ugentlig dans hele året. 
To flasker vin blev derefter afleveret til Birthe og Kurt som en tak fra 

spillemandslauget og folkedanserlauget med ros for deres vedholdende arbejde med 
at holde onsdagsværterne i ørerne - og med en bemærkning om, at de kunne 

betragte gaven som vitaminpiller til de næste 40 år ☺ 
Bagefter spillede spillemandslauget op til dans med Peter Eget som forspiller. 
Alle de mange dansegæster og musikere syntes, at det havde været en god aften. 

Til alle medlemmerne i Lirum Larum: Tillykke med de 40 år og alle gode ønsker for 
onsdagscaféens fortsatte virke! 

Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug 
Anders og Jens 
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Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften 

Laugsaftenerne 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 4. maj er lagt i hænderne på Jørgen Dickmeiss med 
nedenstående program: 

 

 

 

 

 

Rigsspillemand Jørgen Dickmeiss er komponist, sangskriver og 
multiinstrumentalist (violin, mandolin, guitar, diatonisk 
harmonika, jødeharpe, mundharpe, banjo). 
 
 

 
18.00-19.00 Øve kvadriller: 

Galopkontra – Tosse Marens totur og direkte over i 2 thur - Ottemandsdans fra Mandø 
- Baglæns kontrasejre - evt. Den enkelte kjede. 

19.15-20.20 Hopsaer og seksture (start og tempo): 

Tellings hopsa - Tyrolerhopsa i det grønne - Trads Hopsa – Hamborgersekstur - 
Polkasekstur. 

Danseprogram: 
Fædrelandspolka - Niels Jørgensens polka - Tomas Håård schottish – Schottis e. Sven 
Nyhus - Sveskes vals - Al Capones vals - Tellings hopsa - Tosse Maren + 2 thur - 

Ottemandsdans fra Mandø - Hamborgersekstur + Polkasekstur – Østrupvalsen – 
Hamborger e. Lars Bildris - Den enkelte kjede - Galopkontra – Den gl. totur fra Vejle - 

Tyrolerhopsa i det Grønne. 
 
 

Røsnæstur 

Efter laugenes fælles udflugt lørdag den 21. maj til Røsnæs (se nærmere under 
folkedanserlauget i denne Lirekasse side 6) spiller vi til dans om aftenen. 

Her er spillelisten. Ballet starter ca. kl. 20. Lise er forspiller inden kaffepausen, Jørgen 

er forspiller bagefter. Vi håber på et godt bal. Begge repertoirer kan findes på 
spillefolk.dk under Roskilde/nyeste. 

Kh Lise og Jørgen 
 

1. afdeling, forspiller: Lise 
1. sæt: En fædrelandspolka – Hamborger 3 (Bildris) – Den Gamle totur til vejle – 
Sekstur på række – Skæve Thorvald. 

2. sæt: Peder Pøhls Polka – Forlovelsesrheinlender – Mazurka eft. Levi Vilsen – Gamle 
Else – Oxekow – Vals fra Sønder Nærå. 

3. sæt: Schottish fra Højby – Russeren – Bette Mett – Krokonens Vals – Simpel 
Sekstur – Stødt Kanel. 
Reserver: Solen den vækker op – Den første august – Kakkelovnen – Der bor en 

bager. 
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2. afdeling, forspiller: Jørgen/Jyllinge 
1. sæt: March til Skånska Spelfolket - Ølfynboen – Tores Schottish – Lyø Schottish – 

Rævens vals – Den muntre kreds - Frøens Hopsa. 
2. sæt: Vidars Polka – Firtur fra Vejle Vestegn (Th. Thomsens Firtur) – Mettes Firtur – 

Den enkelte Kjede - Baglæns Kontrasejre – Pigernes fornøjelse – Hemmelig Sekstur - 
Tellings Hopsa. 
3. sæt: Uppsala Hambo – Vagns Schottish – Karens Vals – Niels Johnsens  Mazurka - 

Christians Cykel – Hamborger Sekstur/Polka Sekstur (2 gange hver med tælling i 
midten) – Den lille englænder – Klövsjö Brudemarch. 

Reserver/alternativer: Sch. från Blyberg – Østrupvalsen – Kalenderfynbo - Engelsk 
Kvadrille – Tosse Marens Totur – Gl. Tretur fra Vrøgum – Flyv og Skub Kontra. 
 

 

Havnedans i juni, juli og august 

Traditionen fortsætter de 14 onsdage i denne sommer! 

Havnespillet ledes af kompetente forspillere fra kl. 19. Når klokken bliver 20, 

overtages funktionen af nogle af vores (også kompetente) spillegrupper. NB Alle er 
velkomne til at spille med hele aftenen. 

Repertoirer: Alt vil være med kendte repertoirer, som bliver lagt på spillefolk.dk 
Og forhåbentlig kan de også bringes i næste Lirekasse. 

Vi sørger for en god pause imellem de to sæt. 

Da det er vigtigt for lauget, at vi kan fortsætte denne gode tradition, skal vi opfordre 
til, at medlemmerne bakker op og møder frem med stor spillelyst, så også forspillerne 

synes, det er en fornøjelse og ikke bare hårdt arbejde med tvivlsomt resultat. Vi er 
alle ansvarlige for, at traditionen kan fortsætte. 

Planen ser p.t. således ud: 

Juni Forspillere kl. 19-19.50 Forspillere kl. 20.10-21 

1. Marianne og Dorthe OlgaPolka 

8. Birgitte Rasmussen Egen Stemning 

15. Lise Bergsøe Forbunken 

22. Jørgen Sten Andersen Optimisterne 

29. Peter Eget Peter Eget 

 

Juli Forspillere kl. 19-19.50 Forspillere kl. 20.10-21 

6. Lise Bergsøe Udspil 

13. Jørgen Sten Andersen Forbunken 

20. Marianne og Dorthe Optimisterne 

27. Bue Gyldenkærne De Finn’urlige 

 

August Forspillere kl. 19-19.50 Forspillere kl. 20.10-21 

3. Kevin Lees Kevin Lees 

10. Jørgen Sten Andersen Piraterne 

17. Marianne og Dorthe OlgaPolka 

24. Birgitte Rasmussen Egen Stemning 

31 Lise Bergsøe De Finn’urlige 

 
Vi kan glæde os til en god sommer - denne gang uden coronarestriktioner. 

MVH 
Anders, oldermand 
Marianne Waarkjær, havnespilskoordinator 
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Roskilde Folkedanserlaug 
 

 
 

Udflugt til Røsnæs 

Lørdag den 21. maj har vi arrangeret en udflugt til Røsnæs og Kalundborg for 
medlemmer af Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde Spillemandslaug. Se nærmere 
omtale i april-Lirekassen. 

Fristen for tilmelding sluttede den 10. april (af hensyn til planlægning af bespisningen 
om aftenen). Hvis nogle ønsker at tilmelde sig efter fristen, må de forhøre sig om 

dette hos Lise Bergsøe, lise.bergsoe@gmail.com 

Nogle supplerende praktiske bemærkninger: Vi kører i private biler og mødes kl. ca. 
10.45 på parkeringspladsen foran Røsnæs Naturskole. Vi lægger sedler ud på 

onsdagsaftenerne, hvor man kan melde sig til samkørsel - hvad enten man tilbyder 
eller søger plads. 

På Røsnæs spiser man egen medbragt frokost + eftermiddagskaffe/te. Man skal selv 
medbringe fornødent service (også til aftenkaffen). 

Efter rundvisning om eftermiddagen samles vi til aftensmad i Kalundborg ca. 17.30–

19 på vandrerhjemmet, som ligger i gåafstand fra kirken. Menuen står på 
kalvefrikassé m/u kød, med nye kartofler og to gode salater. 

Om aftenen er der bal i Bjergsted Forsamlingshus – hvor vi måske for sidste gang kan 
mindes de dejlige baller, som har været der i tidens løb. Huset skal rives ned om få år 
og fremstår derfor p.t. dårligt vedligeholdt set udefra. Men indendørs fungerer det 

stadig. 
Lise Bergsøe og Jørgen Sten er forspillere. Se deres spillelister under 

spillemandslauget i denne Lirekasse. 
Der bliver en pause med kaffe/te og kage midtvejs i ballet. 

Folk andre steder fra er velkomne til at deltage i ballet i Bjergsted kl. 20. Pris for ikke-

medlemmer er 50 kr. for kaffe/te og kage. 
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Fremtidige arrangementer 

Lørdag den 17. september åbningsbal i festsalen på Østervangsskolen med dans til 
Roskilde Spillemandslaug og Kontradanseorkestret med de nye/gamle roskildedanse. 

Fredag den 16. december julebal i festsalen på Østervangsskolen med dans til 

Kristian Bugge og Mette Kathrine Jensen Stærk, Køge Spillemandsforening og Roskilde 
Spillemandslaug. 

 
 

Tak for dobbeltballet 

Tak til alle for den store deltagelse ved dobbeltballet lørdag den 19. marts. 

Som sædvanligt begyndte dagen med kurser i Musikkens Hus på Kildegården om 
eftermiddagen. Der var 30 deltagere på sønderhoningdansekurset med Henrik Larsen 

som danseinstruktør og med musik dertil ved Dorthe og Kirstine Uhrbrand. 
12 spillefolk deltog på sønderhoningspillekurset med Peter Uhrbrand og Ole Mouritzen 
fra Jæ’Sweevers. 

 
 

Aftenen bød på dans for 118 dansere til skiftevis Jæ’Sweevers og Mads Hansens Kapel 

i Guldaldersalen på Prindsen. Dansere i alle aldre og de to orkestres besætninger 
udtrykte samstemmende, at der havde været en usædvanlig god stemning under 
dansen. Dette viser klart, at danserne nu har lagt coronaen bag sig. 
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Generalforsamlingsreferat 

Roskilde Folkedanserlaug afholdt generalforsamling den 12. marts 2022. 

1) Valg af ordstyrer. Jørgen Jensen blev valgt. Referent: Roar Nielsen. 

2) Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

3) Formandens beretning blev oplæst af Kåre Fog, da formand Jens havde måttet 

melde corona-afbud. Beretningen blev godkendt. 
Debat om formandens beretning: Forslag om, at årsberetningen ikke skal i Lirekassen, 
men at der henvises til hjemmesiden, hvor den lægges. Ingen endelig beslutning 

herom. Formandens beretning kan læses efter dette referat. 

4) Kassererens beretning. Regnskabet blev godkendt. 

Der opstod debat om, hvorvidt foreningen skal bruge penge på danseundervisning (se 
nærmere under pkt. 10).Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen må bruge 

penge til danseundervisning, hvis der findes en god måde at arrangere det på. 

5) Indkomne forslag. Der er behov for at ændre vedtægterne, så det fremgår, at 
foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. Derfor er der formuleret ændringer af 

foreningens vedtægter. De nye vedtægter blev præsenteret til generalforsamlingen 
med den komplette tekst, inklusive vedtægtsændringen i stk. 2, hvor hjemstedet er 

ændret  til Roskilde Kommune. Roskilde Folkedanserlaug Lirum Larums nye fremviste 
vedtægt af 12/3 2022 blev godkendt af generalforsamlingen. 

6) Valg af formand. Jens blev valgt og fortsætter, men vil gerne aflastes, hvis der er 

nogen, der melder sig. 

7) Valg af kasserer - ikke aktuelt. 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kåre Fog, Roar B. Nielsen og Tine Bruun blev 
genvalgt til bestyrelsen. Der må gerne være flere, der melder sig. 

9) Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Carsten Rygner blev genvalgt. Jørgen 

Jensen blev valgt til revisorsuppleant. 

10) Eventuelt. General forsamlingen opfordrede bestyrelsen til, at der kommer noget 

danseundervisning, især for begyndere. Konkret foreslås undervisning den første 
onsdag i hver måned, hvor spillemandslauget har laugsaften til kl. 20. 

Nogle deltagere ytrede ønske om, at kaffe- og kagesalg til onsdagscaféen genindføres. 

Det må dog nok udsættes, til corona ikke længere er et problem. 

 

Formandens beretning for år 2021 

Foreningsåret 2021 var i lighed med år 2020 på mange måder et skelsættende år 

med mange aflysninger og nye krav til dansere og foreningen om, hvorledes dans 
skulle tilpasses, så arrangementerne kunne gennemføres på forsvarlig vis efter de 

skiftende coronaregler, som vi blev budt på i løbet af året. 
Bestyrelsen 
Bestyrelsens medlemmer blev genvalgt ved den udsatte generalforsamling (for 

foreningsåret 2020) den 26. september 2021. Det lykkedes ligeledes at få besat den 
ledige bestyrelsespost med Tine Bruun. Vi arbejdede derefter med en fuldtallig 

bestyrelse. Bestyrelsen fortsatte på posterne som tidligere. 
Det var alt i alt et roligt år for Roskilde Folkedanserlaug, og pga. perioder med delvis 
coronanedlukning afholdt vi færre bestyrelsesmøder til planlægning og evaluering af 

vores balarrangementer og aflyste arrangementer. 
Vores mangeårige revisor Anne Pedersen fratrådte. Hun var også vores PR-konsulent 

og fik stor tak for de mange år med revision og PR-rådgivning. Den nyvalgte revisor 
blev Carsten Rygner. De to nyvalgte på holdet blev budt hjertelig velkommen. 
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Onsdagcaféen 
Pga. det høje smittetal var onsdagscaféen coronalukket fra januar og frem til maj. Fra 

september fortsatte den i Musikkens Hus på Kildegården. Dog var det nødvendigt at 
lukke ned i knapt tre uger i oktober, da knapt 10 % af dansemedlemmerne var blevet 

ramt af corona. Efter efterårsferien fortsatte vi igen med de samme restriktioner, som 
vi stort set havde haft om sommeren. Arealkravet forsvandt i løbet af eftersommeren. 
Det bød på en række praktiske problemer, idet der af hygiejniske årsager var risiko 

for coronasmitte ved salg af kaffe og kage. Derfor var der enighed om, at det var 
fornuftigt ikke at gennemføre salg af kaffe og kage i lokale 101. Fremmødet på 

aftenerne var selvfølgelig reduceret og præget af, at folk stadig var meget forsigtige. 
Havnedansen 
Havnedansen startede den 5. maj med foreningsøvespil og -øvedans og var frem til 

den 9. juni et lukket arrangement for medlemmer med spil og dans i adskilte felter. 
Dansen skulle være med to meters afstand mellem parrene, ingen partnerskift, men 

mulighed for at danne dansefamilier ved f.eks. par- og kvadrilledanse (disse skulle så 
fastholdes hele aftenen iht. gældende coronaregler). Alligevel nød alle at komme i 
gang igen med dans og spil efter lang tids pause. 

Fra den 16. juni fortsatte havnedansen som åbent arrangement frem til ultimo august 
- dog med krav om fremvisning af coronapas og ID, da vi skulle opfylde  corona-

reglerne i Museumsloven. Dette resulterede i, at der var mere lempelige krav til 
deltagerbegrænsning for såvel tilskuere, spillefolk som dansere. Vi fortsatte dog efter 
de tidligere regler ved pardanse, med gentagne afspritninger osv. Tak til alle for den 

udviste gode indstilling og tålmodighed, så det aften for aften blev til en voksende 
deltagersucces. 

Arrangementer 
Foreningsåret 2021 fortsatte med mange aflysninger og coronakrav. Således blev det 
planlagte dobbeltbal den 6. februar udsat til år 2022. Og den planlagte forårsfællestur 

lørdag den 16. maj blev aflyst. 
Fritidsfestival 

Den 22. august deltog vi i Fritidsfestival på Kildegården kl. 10–14 sammen med 
Roskilde Spillemandslaug og Folk Roskilde. Det var første gang, at Kildegården havde 
inviteret Kildegårdens foreninger (brugere) til et sådant arrangement. Idéen var at 

kommunens borgere skulle komme og shoppe rundt i foreningernes pavilloner 
(opstillet af Kildegården) og blive inspireret til at høre mere om foreningernes 

aktiviteter.Vi uddelte flyers m.v. Deltagerantallet var dog stærkt begrænset, og det 
var mest foreningsdeltagerne fra nabostandene, vi fik hilst på. Det antages, at der var 
fremmødt ca. 400 foreningsdeltagere. Sammen med musik fra spillemandslauget 

havde vi ½ times dans med deltagelse af "publikum" på trædansegulvet foran 
Kildegårdshallen. Fremover må vi drøfte, hvorvidt vi skal deltage i arrangementet 

igen, og om vi kan nøjes med at lave dans hvert andet år og håbe på, at nogen kan 
løbe dette arrangement i gang, så der kommer flere deltagere. 

Fællestur 
Der var god tilslutning til en god oplevelsesrig dag på Midtsjælland den 15. august. 
Først bød Kåre og Kate 45 deltagere fra spillemands- og folkedanserlaugene på en 1½ 

times sejltur på Sorø Sø. Efter kaffepause på parkeringspladsen ved Suserup Skov 
ledte Kåre os i gåsegang gennem den smukke skov. Den har været urørt i ca. 300 år. 

Takeawayaftensmaden nød vi på Broby Gamle Skole, og efter sang, lagkage og kaffe 
fortsatte vi med spil og dans. Alle var imponerede over de mange indtryk i løbet af 
dagen. Her kan også nævnes Kates og Kåres gode planlægning med rundvisning, 

maden, den lækre musik til dansen og de gode samtaler med nye kontakter på tværs 
af de to laug - medvirkede til, at alle har mod på endnu en fællestur i foråret 2022. 

De to laug overrakte de to brave turguider nogle passende flasker som tak for den 
gode tur - til en stor klapsalve fra deltagerne. 
46-års jubilæumsfest 

Vores coronaaflyste 45-års jubilæumsfest var blevet udsat til den 18. september i år 
2021 og blev dermed til en 46-års jubilæumsfest. Festen bragede igennem hos 
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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 Petersen. 

Efter formandens korte velkomst fortsatte formand for kommunens kultur- og 
idrætsudvalg Claus Larsen  med en fin åbningstale, som tegnede et fint billede af 
folkedanserforeningens betydning i Roskilde Kommune. Stifter af Roskilde 

Folkedanserlaug, æresmedlem Poul Bjerager, kom i sin tale med betragtninger om, 
hvad Lirum Larum-organisationen 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 var planlagt til at 

udkomme omkring nytår (er stadig udsat). 
Roskilde Spillemandslaug  stillede med et dejligt orkester, der spillede til dans i 
nøjagtigt 45 minutter - fordi spillemandslauget er stiftet for 45 år siden. Både dansere 

og formanden var glade for, at coronanedlukningen var slut, så det var muligt at 
danse igen. På denne aften kunne vi tydeligt se båndene mellem spillemandslauget og 

folkedanserlauget - de to laug er afgørende for hinandens eksistens. 
 

 
 

Embla-gruppens 12 kvinder (foto ovenfor) dansede flot performancedans, ligesom ved 
folkedanserlaugets 40-års jubilæum. Nu med dansestykket Mooves & Melodies til 

musik af Phønix. Anja Præst og Jesper Vinter 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. 

Mere aflysning sidst på året 
Fællesbal og julebal, planlagt til hhv. november og december, måtte aflyses pga. 
medlemmers tips om deres betænkelighed vedr. smitterisiko. 

Planlagte arrangementer i år 2022 
Dobbeltbal 2022 i Guldaldersalen på Prindsen og kurser i Musikkens Hus lørdag den 

19. marts. 
Fællestur lørdag den 21. maj til søen med klokkefrøer på Røsnæs, rundtur med guide i 
Kalundborg Højbys middelalderby og sluttelig bal i Bjergsted forsamlingshus. 

Åbningsbal september 2022 med musik ved Roskilde Spillemandslaug og roskildebal 
med det store femmands Kontradanseorkester. 
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En stor tak til: 
* Alle de hjælpsomme medlemmer for praktisk hjælp ved arrangementerne i form af 

billetsalg, kagebagning, kaffebrygning, barvagter, til- og afrigning af salen m.v. 
* Roskilde Spillemandslaug for den gode dansemusik. 

* Vikingeskibsmuseet for deres generøse indstilling, at vi kunne være med dans på 
havnen fra maj måned. 
* Roskilde Spillemandslaugs oldermand Anders Clausager for et usædvanligt 

tidskrævende samarbejde om at knække koden på årets skiftende coronaregler. 
* Forspillernes rolle ved spillemandslaugets musik til havnedansen, onsdagscaféerne 

og jubilæumsballet. 
* Mette Vedfelt, der tappert i mere end 22 år har været leder af Musikaftenskolen 
Lirum Larum (denne ophørte med kursusdrift pr. 31. oktober 2021 og er nu under 

afvikling). 
* Webmaster Per Søgaard for redigering og opdatering af vores hjemmeside og for 

arbejdet med test af en ny fremtidig hjemmesideplatform. 
* Iben Gaarde-Nissen for redigering af vores indlæg til Lirekassen. 
* Lene Buch for udsendelse af Lirekassen. 

* Onsdagskoordinatorerne Birthe Hansen og Kurt Johan Nielsen for at få og holde 
kontakt til månedsværterne. 

* Bestyrelsesmedlemmerne - kasserer Kate Larsen, næstformand Kåre Fog, sekretær 
Roar B. Nielsen og bestyrelsesmedlem Tine Bruun - for et enestående samarbejde 
med planlægning, afvikling og evaluering af såvel møder som arrangementer. 

* Anne Petersen, der igennem mange år har revideret laugets regnskaber, skal have 
en særlig tak for de mange års revisionsarbejde. Anne Petersen havde ønsket at 

fratræde dette tillidserhverv pr. 25. september 2021. 
* Revisor Carsten Rygner, der varetager revision af vores regnskaber. 

Dato 9. marts 2022 

Roskilde Folkedanserlaug – Lirum Larum 
Jens Markvard Andersen, formand 

 

 

 

Folk Roskilde 
 

Fionia Folk Brothers 
- danseaften 

Onsdag den 18. maj kl. 19.30 
(dørene åbnes kl. 19.00) 

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

ungepris 75 kr. + gebyr. 
Ved døren: 175 kr., 
ungepris 100 kr. (mobilepay). 

 
Fionia Folk Brothers er et dansk danseorkester, der består af: Jes Kroman, violin - 

Michael Graubæk, violin - Jesper Vinther, harmonika - Theis Langlands, piano - Peter 
Sejersen, kontrabas (se foto næste side). 
Dermed er det nogle af den danske folkemusikscenes mest erfarne musikere, der ud 

over mange års koncerterfaring også har arbejdet seriøst med dans. 
Fionia Folk Brothers leverer Danmarks absolut hotteste dansemusik med et swing, der 

tilfører ethvert bal umiddelbar glæde og gør det til en sand fornøjelse at danse både 
tur- og pardanse. 
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Fionia Folk Brothers 

Aftenens balforløb bliver tilrettelagt efter stemningen i salen, således at både dansere 
og musikere kan nyde en afslappet aften i godt selskab. 

 
 

 

Rødder, Fødder & Stemmer 
 

Hoven Droven og Fiddle8 

Lørdag den 7. maj har vi i RROOTS, hvor også Folk Roskilde er med, det næste 

store arrangement. Denne gang bliver det helt vildt med Hoven Droven og Fiddle8. 
Sted: Gimle. Selve koncerterne starter kl. 20.00, men inden da vil der være dans og 

jam og indtagelse af noget mad. 
Følg med på bl.a. Facebook RROOTS, hvor billetter også kan købes - til 150 kr. i 
forsalg. Ved døren er billetprisen 165 kr. 

Ses også vores hjemmeside www.rosrod.dk under RROOTS. 
 

 

FolkeRav i maj aflyst 

FolkeRav i maj måned er desværre aflyst. Musikskolen er blevet bedt om at lave 
noget til Tour-starten, og det har de travlt med i den periode. Vi havde så et andet 

bud, men det bliver først til efteråret. 
 
 

Folkemusikfest i Sct. Hans Have 

Søndag den 19. juni holder vi en stor folkemusikfest i Sct. Hans Have. Fri entré. 
Folk ankommer fra kl. 11.00, og der er mulighed for at købe mad og drikke i caféen i 
haven. 

Kl. 12.00-12.30 indleder Roskilde Spillemandslaug den officielle optræden fra scenen. 
Der vil være lagt et dansegulv ud, og der vil være optræden fra scenen frem til kl. 

17.00. 
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Forløbet er ikke lagt helt fast endnu, men Lirum Larum-gruppen optræder og vil 
også stå for noget fællessang. 

Kontradans er på med roskildemusik, og der vil være meget andet godt. 
Af andre musikere kan nævnes Hal Parfitt, som vil samle nogle yngre musikere. 

Per Fjord kommer og spiller og synger, og det samme gælder Roskilde Krukkerne. 
Der vil være irsk jam i haven, og Roskilde Historiefortællere laver noget for børnene 
omkring det hule træ. 

Fra Roskilde Festival får vi seks orange bænkesæt, som bliver placeret rundt i haven. 
Her er der mulighed for at samles i grupper og spille og synge, og man kan også gå 

fra bord til bord efter ønske og dermed få spillet så meget som muligt. 
Spillemandslauget og folkedanserlauget yder begge økonomisk støtte til 
folkemusikfesten - tak for det. 

 

 
Sct. Hans Have 

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

 

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 

 

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


