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Denne gang er der indlæg fra: 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Onsdagsaftenerne 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Folk Roskilde 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 Fællesmødet  
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 5. december 

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

onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården, i lokale 108, kl. 18.30-21, hvorefter 
lauget spiller til dans kl. 21-22. Der vil være kaffe og kage og øl (Ale). 

Nu er vi færdige med melodierne, som jeg kaldte ”ø-musik”. Gennem tre laugsaftener 

er de blevet gennemspillet, og de vil nu indgå i ”Oldermandens spillebog”, hvorfra jeg 
vælger melodier, der skal spilles til dans med lauget. 
I december, januar og februar spiller vi de melodier, I finder på repertoirelisten til 

laugsaftenen den 5. december 2012. De fleste danse er kvadrilledanse, og nogle er 
kredsdanse. Når de kommer ind i repertoiret, kan vi lave et mere afvekslende bal, så 

det hele ikke er pardanse. 
Melodierne er: Skojeren – Den skæve march – Den gamle trekant – Berliner – 
Chinese breakdown – Dronningens dans – Engelsk kvadrille – Det lille f – Gammel 

sekstur med fire par – Gammel tretur fra Vrøgum – Gryderup tro – Jydsk kontra – 
Kontra med mølle – Sekstur fra Læsø. 

Alle melodier ligger på www.spillefolk.dk – vælg Nodesamling, Find noder, Repertoire-
lister, Roskilde Spillemandslaug. 
Mange af disse melodier har været spillet til Havnedansen. Det er ikke meningen, at I 

skal kunne alle melodier, før vi begynder, men lyt dem igennem, og gør jer bekendt 
med dem, og så bruger vi metoden fra ”ø-musik”: spille numrene igennem første 

laugsaften for at høre dem. Næste laugsaften går vi i detaljer, og sidste aften spiller vi 
dem igennem igen. 

Når vi skal spille til dans kl. 21–22 er programmet: 

Roskilde Spillemandsmarch – Grønne Ål – Vigers polska – Kari Pers polska – 

Sjijnmyravalsen – Langsomme Gjertrud – Mazurka e. Levi Vilsen – Melchiors 
reilænder – Rejlænder (1) –  Lyø brudevals – Fisken ligger på hviden sand – Kom 
vo´sook – Klövsjö brudmarch – Svensk Annas vals. 

HUSK: at medbringe ”Oldermandens spillebog” 
 

Hilsner Jørgen Jørgensen, oldermand 
 
Månedens citat: 

Lyt til alle de gode råd, du får, og gør så, som du selv vil. (Maiken Grubbe) 
 

http://www.spillefolk.dk/


Onsdagsaftenerne 
 
Jule-onsdagsprogram for dans, sang og spil i december måned i kulturhuset 
Kildegården, Helligkorsvej 5, 1. sal. Fri entré. Alle er velkomne – både i fællesspillet 

og på dansegulvet. Salg af drikkevarer, kaffe, te, gløgg, æbleskiver og kage til 
rimelige priser. 

 
 

 

 

5. december 
19:30 – 20:15 Karen Brodersen med spilleelever 

20:15 – 21:00 Julelangdans m.v. ved Birthe og Kurt 
21:00 – 22:00 Roskilde Spillemandslaug 
 

12. december  
19:30 – 20:00 Fællesspil med forspiller Jørgen Sten Andersen (se nedenfor) 

20:00 – 20:45 Smed Hansens spillemænd 
20:45 – 22:00 Klør Es 
 

19. december 
19:30 – 20:00 Fællesspil med forspiller Jørgen Sten Andersen (se nedenfor) 

20:00 – 20:45 Egen Stemning 
20:45 – 22:00 Kai Aage, Anette og Bue 

 
Bemærk: Der er ingen onsdagsdans mellem jul og nytår, og heller ikke onsdag den 2. 
januar! (Men der er laugsaften onsdag den 2. januar, se næste Lirekasse). 

 
Værter i december er bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug. 

Hilsen Jens, tlf. 43 62 12 13. 
 
Fællesspil – ved Jørgen Sten Andersen 

Til fællesspillet i december har jeg taget udgangspunkt i Roskilde Spillemandslaugs 
halvårsrepertoire. 

Når jeg ofte stiller op som forspiller, er det først og fremmest fordi jeg synes, det er 
sjovt. Men jeg har også et ønske om at være med til at præge spillet i en bestemt 
retning. Jeg vil gerne forsøge at få spillet til at fungere til dans. Det betyder efter min 

menig, at musikken skal spilles i et tempo, så danserne føler sig tilpasse. Hvis I har 
overskud til det, så prøv at kikke ud på danserne, når vi spiller. Det er en stor 

fornøjelse for mig at se et dansende par, som hviler i musikken. De får alle trinene 
med uden at anstrenge sig (og vi får alle toner og fraseringer med), og når jeg ser 
det, ja – så synes jeg, at tempoet er det rette.  

Jeg har ikke noget imod at spille hurtigt. Jeg gør det med stor fornøjelse, når jeg 
sidder i en flok og er med til at fyre en hopsa af, så det ryger om ørerne - men så er 

det uden dansere.  
 
Fællesspil 12. december 

Ålborgpolka - Lyø Brudevals - Rejlænder (1) - Mazurka e. Levi Vilsen - Når vandet 
fryser i hanerne - Kydholm Dans - A. P.s Ottemandsdans - Engelsk Dans fra Bornholm 

(Habbadam) - Molbodrengens Hopsa. 
 



Fællesspil 19. december 
En hjemlandspolka (Fædrelandspolka) - Knud Jepsens Vals - Melchiors Rejlænder - 
Mazurka fra Gevningebogen - Engelsk Kvadrille - Mettes Firtur - Firetur fra Varde - 

Den røde lue - Møns Hopsa. 
 

Melodinavnene refererer til www.spillefolk.dk, hvor noderne findes, og hvor der er 
mulighed for at lytte til melodierne. Til de fleste melodier findes små YouTube-
videoer, hvor melodierne kan opleves live. 

Med spillehilsen Jørgen Sten Andersen 

 

Månedsværter vinter og forår 2013 

Januar Ellen Nørgård 24 20 48 15 
Februar Mette Vedfelt 22 11 18 93 

Marts Birthe & Kurt 46 36 37 50 
April Knud Kristiansen 46 35 01 39 
Maj Kirsten Meinertz 59 44 04 54 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 
 

Tilmelding for orkestre 

Spil til dans efter generalforsamlingerne lørdag den 16. marts! 

Roskilde Folkedanserlaug står i år 2013 for at levere musik til dans efter general-
forsamlingerne. Derfor foreslår vi i bestyrelsen, at vi igen vender tilbage til tidligere 

års tradition i Lirum Larum, nemlig at dansemusikken skal være med Lirum Larum-
relaterede orkestre. 

Der er fællesspisning kl. 18 og dans til Roskilde Spillemandslaug kl. 20-21. 
Vi opfordrer hermed de mange orkestre, der er i Lirum Larum, til at melde sig til at 
spille i tidsrummet kl. 21-23.30 (vi har allerede fået tilsagn fra et orkester). 

Vi kunne forestille os, at hvert orkester spiller i en times tid. At vi i fællesskab aftaler, 
hvordan spillelisten skal være. 

Vi håber at kunne byde på en overraskelse midt på aftenen. 
Deadline for tilmelding er 1. februar. 
Kontakt Jens på tlf. 43 62 12 13 eller jens.markvard.andersen@albertslund.dk 

 
 

Dobbeltbal 16. februar 

i Guldaldersalen på Hotel Prindsen 

Kom og dans til LANG LINKEN og JÆ’SWEEVERS! 
 

Hotel Prindsen, Guldaldersalen, Algade 13, kl. 20:00 – 24:00 
Pris for Dobbeltbal er kr. 140. 
  

Spisning fra kl. 18 til 20 
Denne dag byder Hotel Prindsen på middag til speciel pris: 

2 retter, inkl. 2 glas vin: 200 kr. - eller 3 retter, inkl. 3 glas vin: 275 kr. 
Bestil bord på 46 30 91 00 eller info@prindsen.dk 

 
Hotel Prindsen giver garanti for, at der også kan serveres kaffe og små sorte hele 
aftenen. 

Flere oplysninger fås hos Jens Markvard Andersen, tlf. 43 62 12 13. 

http://www.spillefolk.dk/
mailto:jens.markvard.andersen@albertslund.dk
mailto:info@prindsen.dk


Åbningsballet september 2012 

Tak til alle for det årlige åbningsbal på Kildegården den 22. september. Vi havde i år 

en helt forrygende dag. Som noget nyt havde vi prøvet at give et bud på et initiativ, 

der kunne sikre, at de unge musikere kan få nogle musikalske erfaringer, så de kan 
videreføre dansemusikken med et godt spillemandstav, der understøtter og inspirerer 
danserne med en god oplevelse i dansen. 

Vi var så heldige, at vi fik et tilskud på 
vores ansøgning om et sådant projekt af 

Folkemusikrådet. Der var ikke så mange 
tilmeldte unge elever til instrument-

undervisning i violin og klaverspil med 
temaet UNG FOLKEMUSIK ROSKILDE 
2012 spiller Fanømusik. Men de unge 

elever var så kvikke, at de i løbet af 
dagen fik lært musikstykkerne til et helt 

langt dansesæt. 

Dagen startede kl. 10 med undervisning. 

Kl. 18 var det tid til at mødes med 
aftenens gæster til åbningsballet for i 

 

 

fællesskab at spise de medbragte madretter. Det blev som sædvanlig en stor 
kulinarisk oplevelse. Den blev suppleret med en herlig fællessang fra Birthe og de 
mere end 50 personer, der var med til fælles madbord. 

Derefter spillede Roskilde Spillemandslaug med en forrygende energi en fejende let 
dansemusik. Det er ikke en selvfølge, at det lokale spillemandslaug alle steder kan 

løfte dansen så flot. Derfor er det dejligt at kunne sige tak til alle laugsspillerne for 
den gode dansemusik. 

Fra kl. 21 spillede Lydom, D. Beck, Eget og Bugge sønderhoninger helt frem til kl. 
01:30. Det var første gang i folkedanserlaugets historie, at vi har forsøgt os med så 
lang en danseaften - og så med sønderhoninger hele aftenen. Det viste sig, at det var 

en sikker succes, som ikke blev mindre af, at orkesteret fik hjælp af de ivrige unge 
elever i et fuldt dansesæt med musik i sikkert dansetempo. Her kunne vi virkelig høre, 

hvordan lærernes smittende undervisning - med spillemandstav efter naturmetoden 
osv. - var gået rent ind hos eleverne. Tusind tak til de erfarne lærere og eleverne for 
det fine resultat, I havde opnået. 

 

 

 

Vi i bestyrelsen for Roskilde Folkedanserlaug vil gerne sige tak til de mange dansere, 
der sluttede op om denne aften, til spillemandslaugets sikre orkester og ikke mindst til 

orkestret Lydom, D. Beck, Eget og Bugge og de unge kursuselever, der alle gav deres 
til, at vi fik en fin danseaften med sommerens hotteste orkestre. 

Vi har fået nu fået et nyt grundlag til at videreudvikle åbningsballet 2013. 
Jens 

 



PS: Siden sidst har en af de unge spillekursister været til optagelsesprøve hos Odense 

rytmiske skole og bl.a. spillet "Det første brudestykke", mens buestrøgene blev 
videooptaget. Hun er nu blevet optaget på skolen - vi ønsker tillykke. 

Det forlyder, at der arbejdes på, at de unge spilleelever skal spille til dans onsdag den 
5. december. 

 
 

Folk Roskilde 
 

 

 Signe Svendsen med band 
 
Onsdag d. 12. december kl. 20 

Gimle, Helligkorsvej 2 
 
Billetter i forsalg: www.roskildebilletten.dk 150 kr. + 

gebyr. 
Stud./under 25 år: 50 % rabat udbetales ved døren. 

Billetter ved døren: 175 kr. 
 
 

Årets julegave til Folk Roskildes publikum er en kunstner, som vi længe har ønsket at 

præsentere. For femte år i træk tager Signe Svendsen på turné med sine sange og sit 
band. I 2010 udgav hun debutalbummet Ny Passager, og i år udsender hun singlen 
Din Sang som forløber til sit andet album. 

Signe Svendsen har turneret med sin musik siden 2008. Koncerterne er velbesøgte og 
høster gode anmeldelser, som f. eks. i Gaffa, hvor hun fik 5 ud af 6 stjerner og ordene 

” Signe Svendsen står støt og smukt på egne ben”. Kommentaren her bunder nok i 
det faktum, at mange kun kender Signe som Niels Hausgaards gæstesolist på flere af 
hans turneer – noget der i sig selv er en ekstra stjerne i Signes favør. Her har vi 

oplevet hende synge nogle få sange – og være ”kor” hos Niels – men oplever man 
hendes egen koncert med hendes eget, fantastiske band, så er det meget tydeligt, at 

”hun kan selv”! 
Sangene er på dansk, og musikken kredser om støvet pop og skramlet folk/rock. 
Bandet består af fire gedigne drenge: Lars Skjærbæk (guitar), Troels Skjærbæk (bas) 

og Nikolaj Heymann (trommer, guitar, tangenter osv.). De er ikke bange for noget og 
spiller stensikkert igennem og ud over scenekanten. Bandet tæller også den faste 

lydmand Tess Pedersen. 
 

 
Niels Hausgaard: 
”Sådan er det jo” 
 
Akkompagnement: 

Signe Svendsen og Henrik Baloo. 
 

Fredag d. 1. marts, kl. 19.30 
Roskilde Kongres & Idrætscenter, Hal A 
 

Billetter i forsalg på www.roskildebilletten.dk: 
250 kr.+ gebyr. 

Billetsalget starter torsdag d. 15. november. 
 

 

 
 

http://www.roskildebilletten.dk/
http://www.roskildebilletten.dk/


 

 Invitation til fødselsdagskoncert 

Lørdag d. 12. januar kl. 14–19 
I januar fylder jeg 70! og i den anledning vil jeg gerne invitere 

til åbent hus på Gimle. Der vil være en lille overraskelses-
koncert og muligvis andre mere spontane indslag. 
Jeg byder på en velkomstdrink og kaffe & kage, sandwich og 

snacks – mens resten af drikkevarerne er på jeres egen 
regning fra Gimles bar. 

Jeg håber at se rigtig mange! Af praktiske grunde er jeg nødt 
til at bede om tilmelding enten på lebuchha@webspeed.dk 

eller en sms til 20 28 76 98. Navn og antal, please! 
Kærlig hilsen, Lene Buch 

 
 

 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

 

Stor folkemusikalsk julefest 

Lørdag den 15. december 

 
Kildegården, Helligkorsvej 5 

og Sankt Jørgensbjerg Kirke 
 

 Workshops 

 Koncert 
 Julefestmiddag 

 Jam 
 Julebal/polkarave 

 

 
Kl. 10-16: Workshops 

Kl. 17-19: Koncert med workshop-instruktørerne 
Kl. 19.30: Julefestmiddag med luksuriøst, traditionelt julebord 
Kl. 21 og fremad: Julebal/polkarave 

 
Workshop 1: Sammenspil for unge (under 30 år) ved Tove de Fries og Malene D. 

Beck 
Workshop 2: Sammenspil for alle (primært voksne over 30) ved Andreas Tophøj 
Workshop 3: Sang ved Fin Alfred Larsen 

Workshop 4: Dans ved Anna Nyander 
  

Kirkekoncerten foregår i Sankt Jørgensbjerg Kirke, Kirkegade 26, Roskilde. 
 
Øl, vand, snaps og kaffe kan købes hele dagen og aftenen til billige priser. 

 
Priser: Hele dagen: kun 250 kr.* - inkl. workshop, koncert og julefestmiddag! 

* Medlemmer af FMS (inkl. ROD og FOD): 50 kr. i rabat. 
Workshop inkl. koncert: 150 kr. 

Koncert alene: 90 kr. 
Julefestmiddag alene: 120 kr. 
Overnatning kan evt. arrangeres, hvis man siger til; alternativt anbefaler vi også 

Roskilde Vandrehjem. 
Tilmelding nødvendig! Senest mandag d. 10. december! 

mailto:lebuchha@webspeed.dk


 
Tilmelding og betaling til Musikaftenskolen Lirum Larum, konto 73  89802857- skriv 
hvad du melder dig til, og oplys navn, adresse og cpr.nr. 

Spørgsmål: aftenskolelirumlarum@gmail.com, tlf. 46 36 91 00. 
 

Julefesten er arrangeret i samarbejde mellem Folkemusiksammenslutningen (FMS) 
www.fms-net.dk, Roskilde Spillemandslaug og Musikaftenskolen Lirum Larum. 
Mere info løbende på: www.fms-net.dk og 

www.facebook.com/folkemusiksammenslutningen  
 

Varmt velkommen! 
 
 

Fællesmødet 
 

Referat af fællesmøde 23. oktober 

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 – mødet er åbent. 
 
Deltagere: Jørgen Jensen og Jens Markvard Andersen (folkedanserlauget), Maiken 

Grubbe og Jørgen Jørgensen (spillemandslauget), Mette Vedfelt (aftenskolen), Hans 
Ivar Christoffersen (stævnet), Kristian Søe Højberg (onsdagscaféen), Per Søegaard 

(hjemmesiden), Iben Gaarde-Nissen (Lirekassen), Lisbeth Due Andersen 
(fabrikssekretær og referent). Afbud: Lene Buch (Folk Roskilde). 

 
Datoer. FL: 17/11 Fællesbal på Østervangsskolen, 16/2 Dobbeltbal med Jæ’Sweevers 
og Lang Linken i Guldaldersalen på Prindsen. SL: Laugsaften 1. onsdag i måneden, 

også 2/1. Onsdagsaften: aflyst 2/1. Aftenskolen: 15/2 Julefest med kurser. Folk 
Roskilde: 15/1 konservatoriestuderende fra Odense, 23/2 Stine Michel Trio, 23/3 

Limbohofvet (S), 27/4 Ray Cooper (GB), 30/5 Baltic Crossing (GB, SF, DK). Desuden 
en Hausgaard-koncert (datoen ikke frigivet endnu). Generalforsamlinger: der 
planlægges med dato i marts. 

 
Spillemandsstævnet. Et godt stævne. Søndag måtte holdes indendørs, men 

heldigvis med masser af publikummer. Regnskabet balancerer så nogenlunde. Næste 
års stævne afholdes 3.-4. august på Kildegården. Indledende møde i år finder sted 
6/11. Der søges folk til musikgruppen. 

 
Onsdagsaftenerne. Godt at være tilbage på Kildegården. Pedeller leverer øl, vand 

og kaffe igen som ”i gamle dage”. God tilslutning. Kassebeholdningen i positiv. Iben 
sætter arrangementet på Kultunaut, og der annonceres også på Folkets Hus hjemme-
side. Jørgen (SL) foreslår, at der lægges trægulv i lokale 101; han skriver udkast til 

ansøgning og sender til de Lirum Larum-bestyrelser, som har aktiviteter i huset. 
 

Lirekassen. Redaktøren er tilfreds med arbejdet. 
 
Hjemmesiden. Nuværende webmaster Alexandra slutter 31/12, og Per Søgaard 

overtager jobbet; han er i gang med at renovere opbygningen af hjemmesiden. 
Fællesmødet får i den forbindelse en indføring i nymodens teknik! Regningen deles 

mellem FL, SL, Folk Roskilde, aftenskolen og stævnet. 
 

mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com
http://www.fms-net.dk/
http://www.fms-net.dk/
http://www.facebook.com/folkemusiksammenslutningen


Brugerrådet på Kildegården. Jørgen Jensen og Hans Jørgen Tonnesen sidder i 
brugerrådet, men der holdes vistnok ikke møder af betydning. Jørgen følger op på, 
hvad der sker. 

 
DM/NM i Folkemusik. Lisbeth orienterer om situationen på området. NM i Sälen 

afholdes ikke i år pga. mangel på bevillinger. Frey Klarskov og Folkclub Fyn samt 
Lisbeth Due Andersen og Lirum Larum har de to seneste år været værter for de 
danske regionale delfinaler; Frey og Lisbeth har trukket sig fra at medvirke fremover, 

og foreningerne ønsker heller ikke at medvirke. Arbejdet med planlægning og 
afvikling blev mere omfattende end forventet, så derfor denne beslutning. Om der 

sker noget omkring DM/NM fremover vides ikke. 
 
Evt. a) Starttidspunkt på onsdagsaftener er fortsat kl. 19.30. 

b) Havnedansen kom ikke med i Orange Route under Roskildefestivalen, da ruten kun 
omfatter hovedstrøget af byen. Iben foreslår, at en eller flere af Lirum Larums 

underafdelinger laver noget oppe i byen i den uge, der er Orange Route til næste år. 
c) FL og SL har været inviteret til Foreningernes Dag på biblioteket. 
d) SL, FL og aftenskolen har deltaget i udformningen af kommunens kulturpolitik. 

 
Næste møde samt generalforsamling i Klejnekassen: tirsdag 19/3. 

 

 
 

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

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

 Roskilde Spillemandslaug (oldermand Jørgen Jørgensen, jorjor@webspeed.dk) 

 Onsdagsaftenerne (koordinator Kristian Søe Højberg, k.hoejberg@gmail.com) 

 Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen, 

jens.markvard.andersen@albertslund.dk) 

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

 Musikaftenskolen Lirum Larum (aftenskoleleder Mette Vedfelt, 

aftenskolelirumlarum@gmail.com) 

 Roskilde Spillemandsstævne (koordinator Hans Ivar Christoffersen, hichr@mail.dk) 

 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 (Roskilde Spillemandslaug), 

mbd.jj@hotmail.com (Roskilde Folkedanserlaug) eller lebuchha@webspeed.dk (Folk Roskilde). 

Lirekassen udsendes for alle måneder pånær juli og august. 

Den udkommer senest den 20. i måneden før. 

Udsendelse: Lene Buch 

Redaktør: Iben G. Nissen 

Se også www.lirumlarum.dk 

 

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

 

 


