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Denne gang er der indlæg fra: 

➢ Onsdagscaféerne 
➢ Roskilde Spillemandslaug 
➢ Roskilde Folkedanserlaug 

➢ Folk Roskilde 
 

 
FEBRUAR 

Onsdag 22. Onsdagscafé  

 
MARTS 

Onsdag 1. Laugsaften Spillemandslauget 

  Dansekursus Folkedanserlauget 

  Onsdagscafé  

Lørdag 4. Generalforsamling Spillemandslauget 

  Generalforsamling Folkedanserlauget 

Onsdag 8. Onsdagscafé  

Søndag 12. Mánran Folk Roskilde 

Onsdag 15. Onsdagscafé  

Lørdag 18. Sønderhokurser (dans og spil) Folkedanserlauget 

  Dobbeltbal Folkedanserlauget 

Onsdag 22. Onsdagscafé  

Søndag 26. Polskakursus (del 1) Folkedanserlauget 

Onsdag 29. 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. 
NB: Yderdørene låser automatisk kl. 20 – kom i god tid! 

Alle er velkomne - både i bunkespillet (fællesspillet) og på dansegulvet, med eller 
uden dansepartner, med eller uden erfaring. 
 

1.3. 
19.15 Danseworkshop med Henrik Larsen 

20.30 Roskilde Spillemandslaug 
 
8.3. 

19.15 Bunkespil ved Jørgen Sten 
20.00 Rødder: Lisbeth Lange, harmonika – Troels Nielsen, blokfløjter – Anders 

Nielsen, guitar og sang – Peter Aakjær, violin, drejelire og sang 
21.00 Birthe, sav - Kurt, harmonika 
 

15.3. 
19.15 Bunkespil ved Dorthe og Marianne 
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20.00 Optimisterne 
20.45 OlgaPolka: Klaus, harmonika – Karen, bas – Marianne, guitar. Gruppen spiller 

dansk og nordisk spillemandsmusik til dans. 
 

22.3. 
19.15 Bunkespil ved Lise Bergsøe 
20.00 Bette Mand i Knibe: Susanne, harmonika – Lene, harmonika – Jørgen Sten, 

violin. Vi spiller den danske spillemandsmusik. 
20.45 Udspil: Knud, violin – Iben, harmonika – Bo, guitar. Dansk og nordisk 

spillemandsmusik er vores udspil. 
 
29.3. 

19.15 Bunkespil ved Jørgen Sten 
20.00 Madammerne: Hanne, violin – Mette, violin – Dunja, violin – Inger, violin – 

Karen, harmonika. Spiller spillemandsmusik til dans. Melodierne har 
kvindenavne eller er komponeret af kvinder. Vi kan finde på at synge. 

20.45 De Andre: Marianne, violin – Dorthe, violin – Ebba, fløjte – Mette, fløjte – Misja, 

harmonika. 
 

Månedsværter: Lene og Jørgen Sten 
 
 

Bunkespil: 
 

8.3. Forspiller: Jørgen/Jyllinge 
1. sæt: Jens Frederiksens Polka, Vals e. Chr. Tobiassen (KD s. 19), Kontrasejre fra 
Odsherred (G-dur), Den gamle tretur med 4 par, Den gamle totur fra Vejle. 

2. sæt: Polka e. Peder Pøhl, Halvfemtetur fra Vommevad, Skørpinge Firetur, 
Livsglædens Vals (som familievals). 

3. sæt: Rendalsreinlender, Firtur fra Vejle Vestegn (Thomas Thomsens Firtur), Mettes 
Firtur, Den Enkelte Kjede, Frøens Hopsa. 
 

15.3. Forspillere: Dorthe og Marianne 
Fynsk polka, Forsbergs polka, Når vandet fryser i hanerne, Pedro Larsen, Trads hopsa. 

Vals fra Røros, Baglæns kontrasejre, Galopkontra, Helge Sørensens hopsa. 
Oksbøl polka, Martin Eggen (begge er nemme at spille sekund til), Oksekow, Al 
Capones vals. 

Rendalsrheinlænder, Th. Håårds schottish, Jødetur fra Mors. 
 

22.3. Forspiller: Lise Bergsøe 
1. sæt: Ane Louises fynbo, Forlovelsesreinlender, Schottis från Blyberg, Gammel 

tretur fra Vrøgum, Trads hopsa. 
2. sæt: Solen den vækker op, Fisken ligger på hviden sand, Og vil du ha min … (eller 
Lille Stine), Kirstine gik tit i lunden ene. 

3. sæt: Polka efter Rasmus Christoffersen, Trippe Wals, Tosse-Marens Totur, Per-
Huggers Totur, Saven. 

Reserver: Bette Mand i Knibe, Trekantet sløjfe fra Thy. 

 
29.3. Forspiller: Jørgen/Jyllinge 
1. sæt: Mads Enggårds Hamborger, Flyv og Skub Kontra, Condredans e. Peder 

Jørgensen, Øm (KD s. 60 – snyd hvor I kan, fx 1. repr./6. takt og 4. repr./5. takt – 
spil 8.-dele i stedet for 16.-dele!), Den Muntre Kreds. 

2. sæt: Pastor Kaj, Myldretid i Malmø, Engelska eft. Alfred Pettersson, Den Enkelte 
Kjede, Sekstur på Række, Sextuur e. Chr. Tobiassen (familiesekstur). 
3. sæt: Tosse-Marens Totur/Per Huggers Totur (3+3), Bryllupshopsa af Chr. Eriksen. 
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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 1. marts bliver med 

Kevin Lees. 
Den første time arbejder vi med både gamle og 

nye melodier. 
Det er længe siden, vi har spillet Galopkontra og 
Baglæns Kontrasejre, så dem skal vi lige have 

op at køre igen. 
Jomfru Lisken og selvfølgelig Kevins Fanny 

Powers skal også arbejdes igennem, og endelig 
skal trippevalsen side 19 toptunes, så man 
fornemmer forskellen mellem de to repriser med 

hhv. vals og trippevals. 
På danseprogrammet har jeg sat Oksbølpolka - 

hvis nogen skulle have lyst til at spille sekund. 
 
Repertoire: 

Oksbøl Polka – RideRanke Polka – Lyø Schottis nr. 1 – Kom til mig om natten – 
Baglæns Kontrasejre – GalopKontra – Kevins Fanny Powers – Vals efter Martin Eggen 

– D-durspolska – Vigers Polska – Fyrtur – Anglais e. Ola Hansson – Den gamle totur 
fra Vejle - Jomfru Lisken side 45 – Vals side 19 – Oxekow side 79 – Polka efter 
Rasmus Christoffersen. 
 
 

Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag den 4. marts kl. 14.00 i 

Musikkens Hus, Kildegården 6. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være oldermanden i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingen. 
Endelig dagsorden udsendes sidst i februar. 

Der er ikke spisning efter generalforsamlingen, men en øl/vand og lidt hyggesnak. 
 

 
 

 

Spillekurser i sønderhoning 

Om eftermiddagen lørdag den 18. marts er folkedanserlauget arrangør af 
spillekurser i sønderhoninger – for alle slags instrumenter. Samme aften er der 

dobbeltbal på Hotel Prindsen. 
Se nærmere om begge dele under folkedanserlaugets indlæg her i Lirekassen. 
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Udespil 

Lørdag den 15. april kl. 19.30 skal lauget spille til dans (Henrik instruerer) til et 
stort gymnastikstævne i Frederikssundhallen. 
Vi skal gerne kunne møde talstærkt op, så hver onsdag aften i den kommende måned 

kan man skrive sig på en liste, eller man kan evt. give besked på mail/sms til 
oldermanden, hvis man vil deltage. 

 
Lørdag den 27. maj skal lauget spille til den lokale folkefestival Ild i Gilden på 

Gildesgård i Kamstrup. Tidspunktet er endnu ikke fastlagt, men der lægges op til spil 
af en times varighed med danseinstruktion og mulighed for efterfølgende buskspil. 
Deltagerne belønnes med en gratis dagsbillet til dagen. Sæt kryds i kalenderen. 

 

 
 
 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Generalforsamling 

Generalforsamling vedr. regnskabsåret 2022 for Roskilde Folkedanserlaug Lirum 
Larum afholdes lørdag den 4. marts kl. 15 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. sal. 

Dagsorden i h.t. vedtægter: 

1) Valg af ordstyrer 
2) Godkendelse af dagsorden 

3) Formandens beretning til debat og godkendelse 
4) Kassererens beretning til debat og godkendelse 
5) Indkomne forslag og debat 

6) Valg af formand, lige år (ikke aktuelt i år) 
7) Valg af kasserer, ulige år (Kate modtager genvalg) 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer (Kåre Fog og Roar B. Nielsen modtager genvalg, en 
plads ledig) 
9) Valg af revisor og revisorsuppleant (revisor Carsten Rygner modtager genvalg, 

revisorsuppleant-plads ledig) 
10) Eventuelt 

Medlemmerne opfordres til at sende forslag skriftligt til debatten samt til beslutning 
på generalforsamlingen. Forslag sendes til formanden senest den 18. februar på mail 

jensmarkvardandersen@outlook.dk eller som brev til Jens Markvard Andersen, 
Hyrdeengen 245, 2625 Vallensbæk. 

Vi opfordrer vores medlemmer til at møde talstærkt op til generalforsamlingen, og vi 

håber, at mange har lyst til at medvirke ved debatten. 

Venligste hilsener fra os alle fem i bestyrelsen - Jens Markvard Andersen, formand 
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Støt vores vigtige dansekultur 

Debat. Vi er altid interesseret i at modtage idéer fra dansere og andre, og vi vil gerne 
høre mere om, hvordan medlemmernes gode idéer kan støtte op om Roskilde 
Folkedanserlaug og medvirke til fx at udvikle vores kurser og balarrangementer m.v. 

Kom og bidrag med nye idéer ved generalforsamlingen lørdag den 4. marts på 
Kildegården, tanker som bestyrelsen kan arbejde med at videreføre - vi glæder os til 

en uformel snak og debat. 
Skulle vi også være så heldige, at nogen har lyst til at drøfte deres nye idéer 

ved et af laugets bestyrelsesmøder, så giv endelig besked til bestyrelsen eller 
formanden (mailadresse findes på folkedanserlaugets hjemmeside og på sidste side i 
Lirekassen). 

 
Rødderne – før og nu. Vigtigt er det også at medvirke til at sprede information om 

betydningen af at støtte dette helt enestående folkedanserlaug i Roskilde. Vi har dybe 
- men nok også lidt usynlige - rødder. Vi har videreført og udviklet en danse- og 
samværsform, som udsprang af de antiautoritære strømninger ved ungdomsoprøret i 

70-erne, og i dag fortsætter det som bekendt med folkedans til spillemandsmusik i 
Roskilde hver uge året rundt - i Musikkens Hus om vinteren og på havnen ved 

Vikingeskibsmuseet om sommeren. Dette danse-setup findes nok ikke andre steder i 
Danmark! 

Vi har et enestående samarbejde med Roskilde Spillemandslaug og ved 

fællesmøderne med alle de øvrige foreninger i Lirum Larum. Vi gør alle vores yderste 
for at bidrage med en varm menneskelighed i vores samvær omkring dans og musik. 

I indeværende år kan vi formentlig uddele den nye bog med roskildedanse til 
medlemmerne. Vi glæder os til at fortsætte med sidste års søsatte ”skibe”: 
dansekurser første onsdag i måneden i vinterhalvåret samt aktiviteter med den 

glemte kulturskat i form af Roskilde/Lejredanse. 
Møder du nye dansere eller andre interesserede, så fortæl dem om 

folkedanserlaugets aktiviteter og virke. Om vores baller og den årlige fællestur 
sammen med spillemandslauget med kultur- og naturindslag og bal om aftenen. Dette 
er ligeledes med til at kitte os sammen. 

Lirum Larum-foreningernes fælles folder er ved at være forældet. Efter en 
opdatering vil vi igen kunne uddele den ved onsdagsaftenerne og til potentielle nye 

medlemmer og andre interesserede, så de får god information om vores aktiviteter. 
 
Kontingent. Støt op omkring Roskilde Folkedanserlaug ved at skaffe flere 

medlemmer til foreningen – derved står vi stærkere, når vi søger om tilskud. Det 
årlige kontingent er 175 kr. Indmeldelse sker via mail til kasserer Kate Larsen 

(katelarsen13@hotmail.com) og indbetaling af 175 kr. til foreningens bankkonto i 
Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr. 3358453. 
 

2023. I 2023 afholdes der fortsat dans ved onsdagscaféen i Musikkkens Hus på 
Kildegården i vinterhalvåret, og ligeledes har vi havnedansen på tunet ved 

Vikingeskibsmuseet i sommerhalvåret. Kommende baller: Dobbeltbal på Hotel 
Prindsen med Jæ Sweevers og KontradansOrkestret samt sønderhoningdanse- og 

spillekurser om eftermiddagen i Musikkkens Hus på Kildegården lørdag den 18. marts. 
Polska-grundkursus i Musikkkens Hus søndagene den 26. marts og 2. april. Fællestur 
søndag den 4. juni. Åbningsbal med Roskildeorkestret KV23 og Roskilde 

Spillemandslaug lørdag den 16. September. Og mange ser allerede nu frem til bal 
med Dreamers’ Circus og Roskilde Spillemandslaug på Østervangsskolen lørdag den 

25. november. Om vi så også når juleballet den 16. december på Østervangsskolen, 
er endnu ikke afklaret. Men lur mig om ..... Det tyder på, at vi igen holder jul som 
sædvanligt. 

Støt vores fælles Roskilde Folkedanserlaug ved indbetaling af det årlige 
kontingent, og hjælp gerne til med, at vi får nye medlemmer. Det er vigtigt for 
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Roskilde Folkedanserlaug, at vi nu får tilført flere medlemmer, så vi står bedre, når vi 
søger om støttemidler til vores baller m.m. Derfor er tilgangen af nye medlemmer 

indirekte en støtte for foreningens fremtid – så gør gerne noget nu! 
 

Venligste hilsener fra bestyrelsen: Kåre Fog, næstformand - Kate Larsen, kasserer - 
Roar B. Nielsen, sekretær - Tine Bruun, bestyrelsesmedlem - Jens Markvard 
Andersen, formand.  

 
 

Dobbeltbal 

Lørdag den 18. marts kl. 19.30 i Guldaldersalen, Hotel Prindsen, Algade 13, 4000 

Roskilde. Guldaldersalen åbner kl. 19.00. 
Dans til Jæ Sweevers og KontradansOrkestret. To af landets vigtigste traditions-

orkestre deles om at spille til dobbeltbal. 
Entre: Under 35 år 75 kr. Over 35 år 150 kr. 
 

 

Jæ Sweevers spiller og formidler altid et bal med sønderhoningmelodier fra Fanøs 
rige kulturarv og den levende kulturarv, der har været i ubrudt brug siden ca. år 

1750. 
Jæ Sweevers består af Jens Mouritzen, Ole Mouritzen, Peter Uhrbrand og Kirstine 
Uhrbrand. 

 

KontradansOrkestret leverer et gedigent bal med gammel traditionel dans og musik 
fra Roskilde/Lejreegnen. Stærk musik. Skønne pardanse, kontradanse, familiedanse 

m.v. - lige til at gå til. Folk fra orkestrets forsøgskvadrille er med på gulvet. 
 

Arrangør: Roskilde Folkedanserlaug – Lirum Larum 
Støttet af Roskilde Kommune 
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Sønderhokurser – i dans og spil 

Samme dag som dobbeltballet, lørdag den 18. marts, afholder folkedanserlaugets 
kursusafdeling danse- og spillekurser i Musikkens Hus, Kildegården 6: 

Dans - sønderhoning, fannik og rask 

Instruktør: Henrik Larsen Stevns, tlf. 40 83 65 85. Musik til dans ved Kirstine og 
Dorte Uhrbrand. 

Kl. 13.30–16.50, lokale 101. 
Hold nr. 1. Pris 250 kr. 

Fanø er et af de steder, hvor der stadig 
danses traditionsdans, når der holdes fest. 
Sønderhoning hedder denne fantastiske 

dans. På dette kursus vil du lære dansens 
specielle trin og fatning. Du vil på denne 

måde være klar til aftenens bal med Jæ 
Sweevers. Vi vil også komme omkring de to 
lidt raskere danse, fannik og rask, som hører 

med til et traditionelt "Sønderho-sæt". 
 

Spillekurser: På disse to hold skal vi lære at spille sønderhoning med det rigtige taw. 
Du skal være øvet på dit instrument for at få noget ud af undervisningen. Vi bruger 
ikke noder, men du kan en uge før få at vide, hvad vi skal spille - men noderne skal 

blive hjemme. 
Vi samles alle først i lokale 108. 

Til ballet får kursisterne mulighed for at spille med i et dansesæt. 

Harmonika 
Lærer: Ole Mouritsen 

Kl. 14.00–17.00, lokale 109. 
Hold nr. 2. Pris 250 kr. 

Violin - og andre instrumenter 
Lærer: Peter Uhrbrand 
Kl. 14.00–17.00, lokale 108. 

Hold nr. 3. Pris 250 kr. 
 

Betaling (alle hold): inden den 15. marts ved bankoverførsel, reg. nr. 1551, kontonr. 
3358453. Skriv holdnr. og dit navn. Der kan også betales med MobilePay ved 
ankomst. 

 
 

Polska-grundkursus 

Todages workshop hhv. søndag den 26. marts og søndag den 2. april. Begge 

dage kl. 13.00-16.30. 
Underviser: Henrik-fra-Stevns Larsen 

Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. sal, lokale 101, 4000 Roskilde. 
Pris: 350 kr. for hele workshoppen (sælges kun 

som todages workshop). 

Henrik skriver: ”På denne todages workshop 
gennemgår vi polskaens grundfigurer og 

sammensætter en grundpolska, som du altid kan 
bruge, når den skønne polskamusik spilles, indtil 

du får lært at danse nogle af de officielle 
polskaer. Når der spilles polska, vælger man ofte 
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enten at gemme sig i et hjørne, hvor man kan skimte de gode par og prøve at aflure 
dem. Eller også kan man bide hovedet af al skam og gå på gulvet og danse et eller 

andet, der passer til, indtil man får lært lidt mere. Jeg er tilhænger af den sidste idé. 
Med denne todages workshop bliver du rustet til at komme godt i gang, og mon ikke 

vi også når at forsøge os med et par af de officielle polskaer.” 

Tilmelding: Til folkedanserlaugets formand Jens på MobilePay 61 60 11 04, skriv dit 
fulde navn + ”polska”. 

Eller kontant (det lige beløb) til danser Birgit Møldrup en onsdagsaften. 
 

 
 

Folk Roskilde 
 

Mànran 

Søndag den 12. marts kl. 19.30 på Gimle, Heligkorsvej 2 
Forsalg: www.gimle.dk 200 kr. + gebyr, ungepris 100 kr. + gebyr. 
Ved døren: 250 kr., unge 100 kr. (kontant eller MobilePay). 

 

 

Multiprisvindende skotske Mànran har tilbragt over ti år i hjertet af den skotske 

traditionelle musikscene. Bandet, der er internationalt anerkendt som et af de mest 
ikoniske og respekterede skotske folk-hybridbands i dag, viser ingen tegn på at skrue 
tempoet ned, men de fortsætter med at skubbe grænser og udforske nyt musikalsk 

og geografisk territorium hvert år med deres opløftende og unikke koncerter. 

Med tre enormt succesfulde studiealbum bag sig lancerede Mànran deres nye album 

Urar ('frisk' eller 'blomstrende') i slutningen af 2021 og afslørede en ny og spændende 
lyd, der har begejstret både fans og kritikere. 

Mànran har tidligere gæstet Danmark, både på turne, men også gentagne gange på 

Tønder Festival, og koncertoplevelsen er lige fantastisk hver gang, uanset om man er 
5 eller 95. Konstellationen har ændret sig, siden sidst Mànran besøgte Danmark. 

Aidan Moodie - der har besøgt Danmark flere gange med Gnoss, og som også svinger 
guitaren for Iona Fyfe - er ny på guitar. Og så har d'herrer tilføjet en helt ny 

dimension med sangerinden Kim Carnie på vokal. De lyder stadigt som Mànran - om 
muligt bare endnu bedre! 



 9 

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

 

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 

 

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

 

 
 

 
 

 


