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Denne gang er der indlæg fra: 

➢ Onsdagscaféerne 
➢ Roskilde Spillemandslaug 
➢ Roskilde Folkedanserlaug 

➢ Folk Roskilde 
➢ Rødder, Fødder & Stemmer 

 
 
SEPTEMBER 

Onsdag 21. Onsdagscafé  

Onsdag 28. Onsdagscafé  

 
OKTOBER 

Søndag 2. Greg Russell Folk Roskilde 

Onsdag 5. Laugsaften Spillemandslauget 

  Månedens dansekursus Folkedanserlauget 

  Onsdagscafé  

Fredag 7. Spil og dans på Roskilde Gymnasium Spillemandslauget 

Onsdag 12. Onsdagscafé  

Søndag 16. Inver Folk Roskilde 

Onsdag 19. Onsdagscafé  

Onsdag 26. Onsdagscafé  

 
 
 

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

vestende). 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. 
 
Program 

Måneden har ingen vært, derfor har der været huller i programmet. De fleste er 
udfyldt nu, der mangler dog fortsat hjælp til det praktiske med til- og afrigning af 

lokalet. Der vil være en seddel opsat i vores lokale på Kildegården i september, hvor I 
kan skrive jer på. 
 

5.10. 
19.15 – 20.15 Roskilde Folkedanserlaug holder Månedens dansekursus ved Henrik 

Larsen og Karen Brodersen, se nærmere side 5 
20.30 – 21.30 Roskilde Spillemandslaug 
 

12.10. 
19.15 – 20.00 Bunkespil med Jørgen Sten som forspiller 

20.00 – 21.00 Optimisterne 
21.00 – 21.30 Kurt & Birthe 
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19.10. 
19.15 – 20.00 Bunkespil med Dorthe og Marianne som forspillere 

20.00 – 21.00 Bette Mand i Knibe 
21.00 – 21.30 LEDIG SPILLETID 

 
26.10. 
19.15 – 20.00 Bunkespil med Lise Bergsøe som forspiller 

20.00 – 21.30 Piraterne 
 

Medbring selv kaffe/te/kage. Vi har øl og vand til salg. 
 
Mvh. onsdagskoordinatorerne Birthe og Kurt 

 
 

Bunkespil 

12.10. 
1. sæt: Tivoli nr. 1 – Nr. 6 Fynbo, også kendt som Gammel Rheinlænder – Vals eft. 

Chr. Tobiassen – Sch. Från Idre 2 – Gammel ottemandsdans fra Thy (Russisk Kontra) 
– Tyrolerhopsa i det Grønne. 

2. sæt: Fynsk Polka – Contra 4 tuur (firtur) – Firtur Oksbøl – Engelska eft. Alfred 
Pettersson – Saven – Ottetur fra Manø – Den enkelte Kjede – Danish Tune. 
Reserver: Dal Johans Vals – Tomas Håårds Sch. – Myldretid i Malmø – Mallebrok. 

Jeg har et stort ønske om, at lauget vil være med til at spille de to engelskere: Saven 
og Danish Tune. Hvis det er for stor en mundfuld, vil de blive erstattet af tilsvarende 

melodier fra reserven. 

Med spillehilsen Jørgen 
 

19.10. 
Forsbergs polka, Fædrelandspolka, Tomas Håårds schottish, Schottish fra Højby, Al 

Capones vals, Svedskes vals, Vigers polska, D-durs polska, Polka efter Rasmus 
Christoffersen, Russisk kontra, Ottetur fra Mandø, Tyrolerhopsa i det grønne. 
 

26.10. 
1. sæt: Ane Louises fynbo, Polka e. Bror Dahlgren, Så vender vi æ røv til æ dør, 

Gamle Else, Kontra med Mølle, Saven. 
2. sæt: Solen den vækker op, Fisken ligger på hviden sand, Stam Villums styk’, Og vil 
du ha’ min …, Kirstine gik tit i lunden ene. 

3. sæt: Tores schottis, Rendalsreinlender, Trippe Wals, Russisk kontra eller Gammel 
Ottemandsdans, Tyroler Hopsa i det grønne. 
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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 5. oktober er lagt 
i hænderne på Jørgen Dickmeiss, som vil 

lægge speciel vægt på scottisher. Men også 
vægt på trekanter og kvadriller, der så bliver 

månedens dans med undervisning i dansene, 
mens vi har laugsaften. 

Repertoire: RideRanke Polka – Polka e. Bror 

Dahlgren – Skipper schottis – Tomas Håårds 
Schottis – Vals etter Martin Eggen – 

Hultkläppens vals – Hamborger e. Lars Bildris 
– Trekantet sløjfe fra Thy – Jydsk Kontra 
(tretur) – Polka efter Rasmus Christoffersen – 

Trippe Wals – Ottetur fra Mandø – Russisk 
kontra eller Gammel Ottemandsdans – Østrupvalsen. 

Og måske bliver der også tid til at se på repertoiret til gymnasiet to dage efter. 
 
 

Roskilde Gymnasium 

Fredag den 7. oktober kl. 13.50 til 14.55, Bondetinget 1 (ved domkirken). 
Vi spiller igen på gymnasiet. Det er blevet en tradition. Henrik Larsen fra Stevns har 
sagt ja til at lede dansen. Jeg (Jørgen/Jyllinge) har fået hvervet som forspiller. 

 

 
 
Denne begivenhed er noget af det sjoveste, vi kan opleve. Alle disse unge mennesker 

på gulvet. Dejligt at se. Fra tidligere år ved vi, at den ældste årgang kan huske, 
hvordan det var at deltage. Derfor glæder de sig til at deltage igen. 

Her er spillelisten (se næste side). Rækkefølgen bliver måske ikke som anført, fordi 

Henrik gerne vil være frit stillet. De af jer, der bruger noder, beder jeg om at have et 
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system, der er nemt at finde rundt i. Vi spiller ingen melodier uden for det, der er 
aftalt med Henrik. 

Repertoire: 
March til Skånska Spelfolket – Rakes af Mallow (Pigernes fornøjelse) – Den muntre 

Kreds – Oksbølpolka – Polka eft. Peder Pøhl – Gammel Rheinlænder (Nr. 6 Fynbo) – 
Tivoli nr. 1 – Sekstuur eft. Chr. Tobiassen – Hemmelig Sekstur – Thomas Thomsens 
Firtur – Mettes Firtur – Den enkelte Kjede (danses som Den halve Kæde) – Den 

toppede Høne fra Thy – 2 x Hamborger sekstur – tælling til 4 – 2 x Polka Sekstur – 
Den lille englænder – Tellings Hopsa. 

Melodierne er som sædvanlig lagt ind på spillefolk.dk. 

Vel mødt. Henrik kommer lidt over 13. Det bør vi også gøre, så vi er klar med 
velstemte instrumenter. 

Med spillehilsen Jørgen 
 

 

Herslev Bryghus 

Søndag den 11. september havde vi arrangeret en udflugt til Herslev Bryghus. Lauget 
spillede fra kl. 13 til kl. 15, først et par sæt i laden og derefter et par sæt med udsigt 

over markerne. Dejligt at så mange var mødt op og gjorde det muligt. 

 

Vi havde nogle hyggelige timer, og det så ud til, at de andre gæster også hyggede sig 

med musikken. Vi blev i hvert fald spurgt, hvornår vi kom igen. 

 
 
Tak til Lise og Jørgen for deres indsats som forspillere. 

Anders, oldermand 
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Roskilde Folkedanserlaug 
 

Månedens dansekursus 

Henrik Larsen Stevns er onsdag den 5. oktober kl. 19.15 

klar til det første af vinterens månedlige dansekurser. 

Ved onsdagscaféerne i vinterhalvåret afholder Roskilde 
Folkedanserlaug ”Månedens dansekursus” den første 

onsdag i hver måned fra oktober til og med maj. 
Det er kl. 19.15-20.15 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 

1. sal, lokale 101. 

Det er gratis dansekurser, hvor det er planlagt, at der 
indøves to kvadriller pr. aften. De vil derefter blive danset i onsdagscaféerne i løbet af 

samme måned. 
Titler på dansene foromtales ikke, men oplyses i løbet af kursusaftenen. 

Danseinstruktør er Henrik Larsen Stevns, og Karen Brodersen spiller dertil. 

Kurserne er for nuværende og kommende medlemmer af Roskilde Folkedanserlaug. 
Tovholder er folkedanserlaugets kasserer Kate Larsen. 

I ønskes alle et rigtigt godt danseforløb. Da der ikke er tid til gentagelser for dem, der 
evt. møder senere, er rådet blot: ”Kom gerne i lidt god tid”. 

Vi glæder os til jeres tilbagemeldinger om dette kursus, hvor I får følgeskab af en af 
Danmarks bedste danseinstruktører. 

Roskilde Folkedanserlaug Lirum Larum, Jens Markvard Andersen, formand 

 
 

Tak for havnedansen 

Tak til alle, der deltog i sommerens havnedans ved Vikingeskibsmuseet. I år var der 

ved næsten samtlige 14 onsdage spil og dans til solskin, og vi nød godt af et fint 
fremmøde. Der var som bekendt ingen coronarestriktioner, så vi havde mulighed for 

alle dansetyper uden krav om maks. deltagerantal. 

Vi siger en stor tak til de mange orkesterforspillere, orkesterdeltagere og dansere, 
som alle bidrog til, at hver aften var en stor succes. 
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Vi sender også en tak til Vikingeskibsmuseet for deres generøse indstilling overfor 
vores lån af danseplads på Tunet. Vi takker for den tillid, de igen i år har udvist 

Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug, så vi atter kunne gennemføre 
havnedansen. 

Anders, Roskilde Spillemandslaug, og Jens, Roskilde Folkedanserlaug 
 
 

Kommende arrangementer 

Julebal fredag den 16. december på Østervangsskolen kl. 19.30 i samarbejde med 
Køge Spillemandsforening, Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug. I år 
desuden med Mette Kathrine Jensen Stærk og Kristian Bugge. 

Dobbeltbal lørdag den 18. marts i Guldaldersalen på Hotel Prindsen med 
Jæ’Sweevers og KontradansOrkestret. Samme eftermiddag kurser i sønderhoningspil 

og dans i Musikkens Hus på Kildegården. 
 
 

 

Folk Roskilde 
 

Greg Russell 

Søndag den 2. oktober kl. 19.30 

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

unge 60 kr. +gebyr. 
Dørsalg (kontant eller MobilePay): 175 kr., 
unge 75 kr. 

 
Greg Russell er en fremragende engelsk 

sanger og sangskriver, der vil være velkendt 
for en stor del af det danske 
folkemusikpublikum. Han sang sig ind i 

publikums hjerter som en del af duoen Greg Russell & Ciaran Algar, da de fik debut på 
Tønder Festival i 2015. De har efterfølgende været tilbage på festivalen flere gange, 

og de turnerede sammen i Danmark i 2017, men valgte i 2020 efter ti års samarbejde 
at gå hver til sit. 

Greg Russell er dog fortsat meget aktiv, dels med sine solooptrædener og dels som en 
del af forskellige kritikerroste projekter, bl.a. Shake the Chains (sammen med bl.a. 
Hannah Martin fra Edgelarks), folk-operaen The Transports m.v. 

Greg Russell udgav i 2017 et meget rost soloalbum, Inclined to be Red, og i 2019 
lavede han sammen med Danny Pedler et konceptalbum kaldet Field and Dyke. Hans 

repertoire består af både egne numre og fine fortolkninger af andres. Læg dertil en 
naturligt underspillet selvironi samt en skarp humor, så får man et godt indtryk af, 
hvad han står for. 

 
 

Inver 

Søndag den 16. oktober kl. 16.00 (bemærk tidspunktet) 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg via www.gimle.dk: 150 kr. + gebyr, unge 75 kr. + gebyr. 

Ved døren (MobilePay eller kontant): 175 kr., medlemmer 150 kr., unge 100 kr. 
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Inver er en trio bestående af tre højt roste folk-instrumentalister: Kevin Lees, Rune 
Barslund og Matthew Jones. De spiller egne kompositioner med rødder i skotsk og 

keltisk folkemusik. De inspireres af den sædvanlige, traditionelle lyd af hurtige 
melodier og kombinerer den med unikt selvkomponeret materiale og smagfulde 

arrangementer, som giver bandet en helt speciel lyd i genren. 

Trioen har lavet deres folkemusik-hjemmearbejde og kender de musikalske 
traditioner, de spiller. Og samtidig udfordrer de dem ved at skabe nye udtryk. 

Forvent fængslende arrangementer, en rigdom af musikalske følelser og musikalitet af 
højeste klasse. 

 
 
 

Rødder, Fødder & Stemmer 
 

RROOTS 

I RROOTS er der lørdag den 10. december på Gimle et stort koncertarrangement med 
AySay og Ipek Yolu. AySay er et dansk/tyrkisk/kurdisk orkester med meget 

stemningsfuld sang og musik. Ipek Yolu er et tyrkisk navn for Silkevejen, og de spiller 
en intens blanding af musik fra alle verdenshjørner. 

Mød glad op og hør noget andet musik, end du måske hører til hverdag. 

Følg med på de sociale medier via Rødder, Fødder & Stemmer på www.rosrod.dk og 
FaceBook/folkemusikfest. 
 

FolkeRav 

Vi holder lidt igen med dette, da tilslutningen ikke var så stor som forventet. Vi har 
nogle idéer til en ny vej, men afventer lige nu. 
 

Mvh Mogens Toft Jensen 
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……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

➢ Onsdagscaféerne (koordinatorer Birthe Hansen & Kurt Nielsen, 

kurtjohannielsen@gmail.com) 

➢ Roskilde Spillemandslaug (oldermand Anders Clausager, 

anders.spillemandslauget@gmail.com) 

➢ Roskilde Folkedanserlaug (formand Jens Markvard Andersen, 

jensmarkvardandersen@outlook.dk) 

➢ Folk Roskilde (formand Lene Buch, lebuchha@webspeed.dk) 

➢ 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 

 

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

 

 
 

 
 
 

 


