
Lirekassen 
December 2022 
 
 

 
 

 

Denne gang er der indlæg fra: 

➢ Onsdagscaféerne 
➢ Roskilde Spillemandslaug 
➢ Roskilde Folkedanserlaug 

➢ Folk Roskilde 
➢ Rødder, Fødder & Stemmer 

 
 
NOVEMBER 

Onsdag 23. Onsdagscafé  

  Gnoss Folk Roskilde 

Onsdag 30. Onsdagscafé  

 
DECEMBER 

Onsdag 7. Onsdagscafé  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Lørdag 10. AySay + Ipek Yolu Rødder, Fødder & 

Stemmer / RROOTS 

Søndag 11. Alex Nyborg Madsen & A Circle Of Friends Folk Roskilde 

Onsdag 14. Onsdagscafé  

Fredag 16. Julebal Spillemandslauget og 

folkedanserlauget 

Onsdag 21. 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. 
 

 
!  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  ! 

 

Dørene ind til Musikkens Hus låser nu kl. 20! 
Vi kan altid komme ud, men det betyder, at 

du skal ankomme inden kl. 20 til 
onsdagsaftenerne. 
Musikkens Hus og Kildegården har besluttet 

dette, da folk uden reelt ærinde var begyndt 
at være i huset. 

Mvh. 
onsdagskoordinatorerne 
Birthe og Kurt 
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Program 

7.12. 

OBS: Aftenen starter tidligere end normalt! 
18.30 - 19.05 Dansemusik med elever fra Roskilde Musiske Skole ved cellolærer Anna 

Ross og Karen Brodersen 
19.15 - 20.20 Roskilde Folkedanserlaug holder månedens dansekursus ved Henrik 

Larsen 

20.30 - 21.30 Roskilde Spillemandslaug 
 

14.12. 
19.15 Fællesspil, forspillere er Marianne og Dorthe 
20.00 Egen Stemning 

20.45 Frøberg 
 

21.12. 
19.15 Fællesspil, forspiller er Lise Bergsøe 
20.00 StrengMedVind 

20.45 Piraterne – bl.a. med julelangdans 
Der er udskænkning af gratis julegløgg og 

småkager ved Jens i løbet af denne aften. 
 
28.12. – ingen onsdagscafé 

 
Første onsdagscafé i det nye år er 

den 4. januar. 
 
Alle ønskes glædelig jul og godt nytår! 

Arrangør i december: Roskilde Folkedanserlaug ved Jens Markvard 
 

 
Bunkespil 

14.12. Forspillere: Dorthe og Marianne 

Ride Ranke polka, Niels Jørgensen polka, Vals fra Røros (Røragen valsen), Vals e. 
Christian Tobiassen, Pigerne fornøjelse, Oxekow e. Lars Bildris A.P. Bergreen og Lirum 

Larum, Polka e. Rasmus Cristoffersen, Tomas Håårds schottis, Schottis fra Røros, 
Furuboms polska, Vigers polska, Karens sextur, Ottetur fra Mandø, Kalkmandens vals, 
Trads hopsa. 

 
21.12. Forspiller: Lise Bergsøe 

1. sæt:  Ane Louise fynbo, Forlovelsesreinlender, Hornfeld, Rask kontra, Trads hopsa. 
2. sæt: Den skæve march, Oxekow e. Lars Bildris A.P. Bergreen og Lirum Larum, 

Kalenderfynbo eller Den lille hamborger, Dal-Johans vals, Mazurka e. Levi Vilsen. 
3. sæt: Furuboms polska, Uppsalapolskan, Lyø scottish, Stødt kanel. 
 

 
 

Månedsværter 1. halvår 2023 

Januar Birthe og Kurt kurtjohannielsen@gmail.com 

Februar Mette Vedfelt vedfelt.2014@gmail.com 
Marts Jørgen og Lene jsa@jyllingesyd.dk 

April Iben G. Nissen iben@g-nissen.dk 
Maj Kirsten Meinertz kirmei@mail.dk 
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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 7. december bliver med Peter Eget, som vi også havde 

en god aften med i november. 
I december laver man ønskesedler, og laugets repertoire indeholder mange melodier, 

som ikke er spillet længe, og som ikke nødvendigvis er på bruttolisten. 
Jeg har arrangeret ønskerne i rimelige dansesæt og håber, vi når at spille alle 
igennem til laugsaftenen, men måske ikke til dansen. 

Programmet er lagt på spillefolk.dk 

I pausen bliver der serveret æbleskiver - kaffe, te eller gløgg må man selv medbringe. 

Hilsen Marianne 

Repertoire: Grønne Aal – Jens Frederiksens Polka – Oksbøl Polka – Rendalsreinlender 
– Scottis fra Røros – Oxekow – Rask kontra – Storm e. Dwight Lamb – Julottan – Vals 

fra Kall – Skjørpinge firetur – Sextuur (nr. 16 fra Gevninge) – Tosse-Marens totur – 
Per Huggers totur – Skojaren. 

 
 

Julebal 

Til juleballet fredag den 16. december var Køge Spillemandsforening inviteret. De 

har desværre meldt afbud. Vi har så forsøgt at finde en afløser, og det er lykkedes. 
Folkets Hus Spillefolk har modtaget vores invitation. Det glæder os overordentligt. 
Derfor er der et par små ændringer i aftenens program, som kan ses på næste side . 

Hilsen oldermanden 

Tid og sted: Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde, kl. 19.00. 

Entré: Der er gratis adgang for Folkets Hus Spillefolk, Roskilde Spillemandslaug og 
Roskilde Folkedanserlaug. Entré for gæster: 50 kr. 
Arrangører: Ballet afholdes i samarbejde mellem Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde 

Spillemandslaug. 
Kaffe/te og kage i pausen er gratis. Øl og vand kan købes, dog kun med MobilePay. 

Folkets Hus Spillefolk og Roskilde Spillemandslaug spiller hver tre kvarter. 
Desuden spiller Kristian Bugge og Mette Kathrine Jensen Stærk (foto). 
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Tidsplan: 
 

19.00 - 19.15 
 

Indmarch (polonæse *) - Spillemænd skal være klar på 
instrumentet kl. 19.00 for at kunne være med. Forspillere: 

Kristian Bugge og Mette Kathrine 

19.15 - 20.00 Folkets Hus Spillefolk 

20.00 - 20.45 Roskilde Spillemandslaug (se repertoire nedenfor) 

20.45 - 21.15 Kaffepause med fællessang 

21.15 - 22.15 Kristian Bugge og Mette Kathrine spiller traditionelt - slutter med 

Sankta Lucia (rund menuet, som Hanne og Poul fra Køge leder) 

22.15 - 22.30 Alle spillemændene spiller sammen til afslutning - forspillere: 

Kristian Bugge og Mette Kathrine ** 

22.30 Oprydning 

 

* Polonæse er en indmarch, hvor de forsamlede spillemænd spiller: Oksbøl polka – 
Kalenderfynbo – Jens Frederiksens polka. 
 

** Aftenen slutter med, at alle spiller: Fædrelandspolka – Den muntre Kreds – 
Hamborgersekstur (to gange) - Polkasekstur (to gange) - Tellings Hopsa. 

 
Julebalsrepertoire for Roskilde Spillemandslaug 
Forspiller: Jørgen/Jyllinge 

1. sæt: Tivoli nr. 1 – Vals eft. Chr. Tobiassen (Kontradans s. 19 nederst) – Thomas 
Haards schottish - Vigers Polska (hambo) – Den gamle totur fra Vejle. 

2. sæt: Vidars Polka – Pigernes fornøjelse (Kontradans s. 74) - Gammel 
Ottemandsdans (Russisk Kontra) – Sextuur eft. Chr. Tobiassen (Kontradans s. 58 
øverst) – Skæve Thorvald. 

3. sæt: Bette mand i knibe – Den enkelte Kjede (Kontradans s. 94 øverst) - Sekstur 
på række – Anglais eft. Ola Hansson (topars-engelsker) – Myldretid i Malmø (topars-

engelsker) – Den lille Englænder – Karens Vals. 
Reservesæt: Søren Fogeds Styk’ – Kællingen - Fisken ligger på hviden sand – Hu hej 
hummel i æ vand - Oh de kvindfolk - Schottish från Luleå - Vals eft. Chr. Tobiassen 

(Kontradans s. 20 nederst). 
 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Julebal 

Fredag den 16. december 
kl. 19.00 

i festsalen på 
Østervangsskolen, 
Astersvej 15, 

4000 Roskilde. 
 

Traditionen tro bliver der spil 
til dans ved et gæsteorkester 
- i år Folkets Hus Spillefolk – 

samt ved Roskilde 
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Spillemandslaug. I år spiller Kristian Bugge og Mette Kathrine Jensen Stærk desuden 
for og med os. 

Gratis entré for Folkets Hus Spillefolk og medlemmer af Roskilde Spillemandslaug og 
Roskilde Folkedanserlaug. Entré for gæster er 50 kr. 

Der er gratis te/kaffe og kage i pausen. Øvrige drikkevarer kan betales via MobilePay. 

Program: se foregående side. 

Arrangører: Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug 

 
 

Lirum Larums nye hjemmeside 

Mandag den 7. november gik Lirum Larums nye hjemmeside i luften - efter lang tids 

forberedelser med mange møder og mails mellem de involverede parter. Platformen 
for www.lirumlarum.dk er nu flyttet fra Weebly.com til One.com. Denne placering er 

bedre og enklere for os samt mere up to date. 

Nu er hjemmesiden rigtig flot og mere brugervenlig, og så skal der bare udbygges 
med mere indhold på de forskellige undersider. 

Tag et kig på www.lirumlarum.dk og se, hvad der er at finde hos de fire foreninger, 
som er samlet på paraplyorganisationen Lirum Larums nye hjemmeside. 

Og hvis du kigger på siden Udgivelser (i menuen øverst), vil du finde en lille musikalsk 
overraskelse! 

Alle medlemmer i Lirum Larum-foreningerne ønskes tillykke med resultatet, som vi 

håber, I vil være glade for. God fornøjelse med at bruge vores fælles hjemmeside 
fremover! 

 

 

 

Alle ønskes en god jul og et godt nytår. Vi håber, at I i juletiden også får stunder til at 

tænke på de mange gode oplevelser i året 2022 med baller, kurser, havnedans og 
onsdagscaféer. 

Hilsen fra bestyrelserne i Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug  
Anders Clausager, oldermand 
Jens Markvard Andersen, formand 
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Folk Roskilde 
 

Alex Nyborg Madsen & A Circle Of Friends 

Søndag den 11. december kl. 19.30 på Gimle, Helligkorsvej 2. 

Billetter på www.gimle.dk: forsalg 200 kr. + gebyr. 
Ved døren 250 kr. 
Ungepriser: forsalg 90 kr. + gebyr, ved døren 100 kr. 

Det startede ved musikskolens forårskoncert i 1972. På scenen stod et hold drenge på 
11-12 år med hver deres spanske guitar. Det står ikke klart, hvem alle drengene var, 

men en af dem var Alex Nyborg Madsen. Og dér, midt i hans meget overkommelige 
solo i sangen Tom Dooley, stod det lysende klart for ham, at det med at stå på en 
scene føltes 100 % rigtigt. 

Nu er det tid til at kaste sig helhjertet i den gamle kærlighed. I tråd med 
folkemusikkens oprindelige rolle, hvor sangerne rejste fra by til by med gode historier, 

eller bare gode sange, man hurtigt kunne lære at synge med på og danse og drikke 
til, vil det nye band blive en slags levende radioudsendelse. ”Vi spiller bare sangene 
selv og fortæller historierne til”, siger Alex. 

 
Alex Nyborg Madsen 

har samlet et band af 
yngre musikere, der 
alle nærer en dyb og 

ægte kærlighed til alt, 
der falder under 

kategorierne country 
og folk, og det er de 
akustiske 

strengeinstrumenter, 
der dikterer lyden. 

 
A Circle Of Friends 

består af: 
Emil Meinild: guitar, 
dobro 

Asger Søgaard 
Hajslund: guitar, 

banjo, kontrabas, 
mandolin, vokal 
Thea Damgaard: 

kontrabas, banjo, 
vokal 

Julie Krogsbøll: violin, 
kontrabas, vokal. 

 

 
 

Det sker i Folk Roskilde i foråret 2023 

Torsdag den 26/1 Burn’s Night med Scotia Nostra 

Søndag den 12/3 Manran 
Søndag den 26/3 Erlend Viken Trio 

Søndag den 30/4 Kris Drever & Boo Hewerdine 
Søndag den 21/5 Andreas Tophøj & Rune Barslund samt Michael McGoldrick Trio 
Onsdag den 24/5 Bal-aften med Habadekuk 
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Rødder, Fødder & Stemmer 
 

RROOTS 

I RROOTS er der lørdag den 10. december på Gimle et stort koncertarrangement 

med AySay og Ipek Yolu. 
Start kl. 21.00 - dørene åbner kl. 20.00. 
Entré: Forsalg 160 kr. Unge under 25 år/studerende: 65 kr. 

 
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. 
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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 

 

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

 

 

 


