
Lirekassen 
December 2013 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftenerne 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

NOVEMBER 

Lørdag 23. Fællesbal Folkedanserlauget 

Søndag 24. Helene Blum & Harald Haugaard Kvintet Folk Roskilde 

  Irsk dans m/Elsebeth Rønne Aftenskolen 

Onsdag 27. Onsdagsaften  

 
DECEMBER 

Søndag 1. Violin v/Kirstine Sand Aftenskolen 

Onsdag 4. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Onsdag 11. Onsdagsaften  

Lørdag 14. Christian Søgaard Trio Folk Roskilde 

  Julefest Aftenskolen 

Onsdag 18. Onsdagsaften  

 
 

Onsdagsaftenerne 
 
Sted: Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 101. Fri entré. Alle er velkomne 

- både i bunkespillet og på dansegulvet. Salg af drikkevarer og kage til rimelige priser. 
 

4. december 
19.30 – 20.15 Knud med venner – inkl. danseinstruktion i Tækkemandens Tretur og 

Stadil Kontra ved Karen Schmidt 

20.15 – 21.00 Piraterne: Julelangdans og spil til dans 
21.00 – 22.00 Roskilde Spillemandslaug 

 
11. december 
19.30 – 20.00 Fællesspil: Hector Hansens Polka – Ja det gör vi, schottish – Schottish 

fra Rendalen – Hultkläppans Vals – Vigers Polska – Hamburger 
Sekstur/Polka Sekstur – Tellings Hopsa 

 

20.00 – 21.00 Traditionel dans med instruktion 

ved folkemindeforsker Anders Chr. 
N. Christensen (t.h.) og spil til dans 
ved Kirstine Sand 

 

 



 

 21.00 – 22.00 Otto Lington in memoriam. “Fra artist til 
orkesterleder af Otto Lingtons bigbands 

på de store spillesteder” fortalt af sønnen 
John Lington. - Derefter spil til et par 
dansenumre sammen med lokale kræfter 

fra Roskilde. 

 
18. december 

19.30 – 20.00 Fællesspil: Niels Jørgensens polka - Thores Schottis - Ja det gör vi - 
Hamborger sekstur og Polka sekstur - Anglaise e. Per Svensson - 
Anglaise efter Erik Jensens nodebog - Kalkmandens vals - Hopsa efter 

Helge Sørensen 
20.00 – 21.00 Fransk dansespil ved orkesterleder Carina Juul Nielsen, København, 

med det unge orkester Bourrée Bureauet: Hanne Strømberg 
harmonika, Christian Coff altklarinet og Carina Juul Nielsen violin. 

21.00 – 22.00 Frøberg spiller årets sidste onsdagsdansemelodier 

 
Forspiller til fællesspil: Jens Mathiesen 

Vært i december: Bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug 
Hilsen Jens Markvard Andersen, 43 62 12 13 

 
NB: Ingen spil, dans og onsdagscafé i julen. Alle i Lirum Larum ønskes God Jul og 
Godt Nytår! Vi ses igen til onsdagsspil og dans den 8. januar 2014. 

 
 

Månedsværter vinter og forår 2014 
Januar Anja Sørensen 20 43 01 97 

Februar Mette Vedfelt 22 11 18 93 
Marts Knud Kristiansen 46 35 01 39 

April Birthe & Kurt 46 36 37 50 
Maj Kirsten Meinertz 59 44 04 54 
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften 
 

 

 Til laugsaftenen den 6.11. var der 
igen mange mennesker mødt op, 

og det glæder mig, at så mange vil 
være med, det har måske noget 

med ”Månedens citat” at gøre? 
 
Kristian Bugge og Peter Eget (t.v.) 

dannede par igen. Nicolaj Wamberg 
fortalte om sin tilgang til at spille 

musik, hvor man er mere bevidst 
om sin krops medvirken, når man  



spiller, og om sin interesse for ungarsk musik, og han gav en prøve ved at spille en 
cardas. Nicolaj gav også specialundervisning i basspil til Knud og Vidar. 
 

Så er det tid til laugsaften nr. 4 i sæsonen: Onsdag den 4. december kl. 18.30–22, 
på Kildegården. 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. 
 
Kristian er taget til Amerika igen – hvad skal han dog derovre? Men Kirstine Sand 

kommer i stedet, og det er jo ikke et dårligt bytte. 
 

Denne gang får vi besøg af Rasmus 
Zeeberg (t.h.). Klip fra hans 

hjemmeside: 
”Rasmus Zeeberg er uddannet som 
klassisk guitarist fra Det Kgl. 

Musikkonservatorium i 2003 og har 
fundet sin niche i folkemusikken. Med 

bandet ZAR har han udgivet tre cd’er, 
som alle har modtaget Danish Musik 
Awards i folk-kategorien.” 

Rasmus giver specialundervisning til 
guitarerne. 

 

 
Program: 
Kl. 18.30-19.30 Lauget indøver det nye program, som er en blanding af de melodier, 

vi gennemgik sidste år. 
Kl. 19.30-20.00 Pause med kaffe og brød til (husk: kun 1 stk. pr. mand), som 

Marianne sørger for, og en enkelt Pilsner eller Ale eller Danskvand 
eller sodavand. 

Kl. 20.00-20.15 Månedens melodi: Tækkemandens tretur, en kredsdans. 

Kl. 20.15-20.45 Vi fortsætter med det nye program. Fynbo efter Oldefar, Al Capones 
vals og Alsinger sekstur (Stolbro) er lagt ind i programmet. 

Kl. 20.45-21.00 Pause. 
Kl. 21.00-22.00 Spil til dans med det indøvede program: Fynbo e. Oldefar – Den 

skæve – Gryderup tro – Jydsk kontra – Gammel sekstur med fire par 

– Gammel tretur fra Vrøgum – Alsinger sextur (Stolbro) – Sekstur fra 
Læsø – Mazurka e. Levi Vilsen – Fisken ligger på hviden sand – Kom 

vo´sook – Hu hej hummel i æ vand – Luffarschottis – Renglender fra 
Bjørgen – Al Capones vals – Lyø brudevals – Engels dans fra 
Bornholm. 

Noderne findes på www.spillefolk.dk under Nodesamling, Repertoirelister, Roskilde 
Spillemandslaug. 

 
 

Månedens citat 
”En af folkemusikkens energier, er glæden ved at spille.” 

Komp. Hans Erik Phillip (musikken til ”Fiskerne”). 
 

Datoer i 2014 
Laugsaftener: 8.1. – 5.2. – 5.3. – 2.4. – 7.5. – 4.6. 

Generalforsamling: Lørdag den 29.3. 
Skovtur til Svenstrup Gods: Lørdag den 31.5. 
 

Hilsen Jørgen – Oldermand 
 



Roskilde Folkedanserlaug 
 

HUSK Fællesbal 
- lørdag den 23. november kl. 19.30 på Østervangsskolen (spisning kl. 18). 
Se nærmere i november-Lirekassen. 

 
 

Dobbeltbal lørdag den 15. februar 

Kom og dans til RejseOrkestret og Jæ’ Sweevers! 

Lørdag den 15. februar kl. 20.00 - 24.00 
Sted: Hotel Prindsen, Guldaldersalen, Algade 13, Roskilde.  

Pris: 140 kr. 
Spisning kl. 18 - 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 (nødvendigt) på tlf. 46 30 91 00 eller info@prindsen.dk 
Hotel Prindsen garanterer, at der serveres kaffe og små sorte hele aftenen. 

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

 

Folk Roskilde 
 

HUSK Helene Blum & Harald Haugaard Kvintet 
- søndag den 24. november kl. 16, Gimle, Helligkorsvej 2. 

Se nærmere i november-Lirekassen. 
 

 

 

 Christian Søgaard Trio 
 
Lørdag den 14. december 

kl. 15. 
Gimle, Helligkorsvej 2 

 
Billetter i forsalg: 
www.roskildebilletten.dk 125 

kr. + gebyr. 
Stud./under 25 år: 50 % rabat 

udbetales ved døren. 
Billetter ved døren: 150 kr. 
 

 

Denne lørdag i december inviteres til en festlig eftermiddagskoncert med sjove, 
finurlige tekster og musik med et kraftigt snert af jazz! De tre spillemænd, Christian 
Søgaard - vokal og harmonika, Jens Holgersen – bas og Morten Nordal – guitar, 

forfører dig og smitter dig med en svimlende livsglæde. Det er svært - om ikke 
umuligt - at sidde stille i stolen, Med en livfuld og energisk blanding af viser og 

verdensmusik bliver man hvirvlet ind i en verden af skøre og poetiske tekster, hvoraf 
en del er skrevet af Rune T. Kidde. 

Harmonikaspilleren Christian Søgaard - især kendt for sit samarbejde med Povl 
Dissing og Rasmus Lyberth - blander evergreens med sin egen musik og gode 
historier. Sangteksterne er skrevet i tæt samarbejde med to af Danmarks fremmeste 



forfattere: sangskriveren Pernille Plaetner og digteren og historiefortælleren Rune T. 
Kidde. Herudover bruges der tekster af bl.a. Halfdan Rasmussen og Povl Dissing.  
I Fyens Stiftstidende skrev Aksel Brahe: ”Det er humøret og veloplagtheden, der med 

Christian Søgaards melodier som omdrejningspunkt afprøver genrer som brasiliansk 
samba, vals, boogie, blues, tango plus et strejf af visekunst og balkanrytmer ... Chr. 

Søgaard mestrer at kunne skrive melodier, der går lige ind.” 
I Rootszone skrev Søren Chr. Kirkegaard under overskriften Lystig instrumental leg 
med dygtig og alsidig trio: ”Christian Søgaard fører an i den livlige musikalske leg 

med sit sprudlende veloplagte spil på harmonika. Han får særdeles kvalificeret med- 
og modspil af guitaristen, der næsten lyder som Django med sit sublime spil på 

akustisk guitar.” 
Skønt dette ikke er en julekoncert i generel forstand, vil publikum gå derfra med 
juleglæden i behold! 

 
 

Niels Hausgaard: Lad os jamre 
 
Også i 2014 har Folk Roskilde fornøjelsen af at 
præsentere Niels Hausgaard. Koncerten foregår 

torsdag den 20. februar kl. 19.30 i Roskilde 
Kongres & Idrætscenter, Hal A. 

Billetsalget starter mandag den 18. 
november 

Pris 250 kr. + gebyr, www.roskildebilletten.dk 
 

Niels Hausgaard er en del af vores fælles 
bevidsthed. Gennem fyrre år er han med jævne 
mellemrum dukket op på TV-skærmene, og han 

deler ofte vandene med sit politiske engagement 

 

 
og sin skarpe satire. Han har skrevet næsten tusinde sange, utallige kronikker, børne- 
og voksen-TV-serier og uendelig meget andet. Han besidder en evne til at være 

vedkommende og underholdende i, hvad han end gør. 
Selv siger han, at han aldrig tænker på at være hverken skarp eller blød. "Sådan 

noget vil jeg da aldrig kunne regne ud, selvom jeg ville", siger han grinende. Niels 
Hausgaard griner meget og mener, at det er vigtigere for helbredet end f.eks. motion 

og grøntsager. 
Titlen ”Lad os jamre” er ikke nogen programerklæring. Hausgaard mener, at ordet 
"jamre" er interessant, når man ser det på tryk, lidt i stil med "Brasso". Han bliver 

glad og opløftet ved tanken om, at de er en del af vores sprog. "Man skal ikke jamre 
over, at der ikke er mere Brasso", siger han og smager betaget på ordene. 

En gammel næsten ulæselig kontrakt viser, at Niels Hausgaard i 1974 fik firehundrede 
kroner for en aften på en westernbar i Nykøbing Mors. "Det var en udmærket hyre 
dengang, folk sad jo i ridesadler ..." husker Hausgaard. 

Årets turné er som sædvanligt en videreudvikling af tidligere års turnéer. Hausgaard 
skeler ikke meget til, hvad publikum vil have for tiden. "Tidsånden har altid været et 

flygtigt og ret uinteressant fænomen ..." mener han. 
På scenen flankeres han i år af Signe Svendsen og Chr. Alvad. Signe har gang i en 
solokarriere, senest med udspillet Kun De Faldne Rejser Sig Igen. Skønt travlhed kan 

der blive tid til endnu en tur med Hausgaard. De to har arbejdet sammen i flere år. 
Chr. Alvad var Hausgaards faste makker, siden de mødtes i 1975 og til op i 

halvfemserne. Alvad bosatte sig i Pyrenæerne og har leveret musik til film og TV 
verden over, studeret ørne, lavet TV-serie om slædehunde, udgivet CD’er og rejser nu 
Danmark rundt med egne koncerter og foredrag om f.eks. ulve. Nu skal de så 

optræde sammen igen, og som Niels Hausgaard siger: "Jeg glæder mig som et lille 
beruset barn.” 



Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

HUSK Irsk dans 

- med lærer Elsebeth Rønne, søndag den 24. november, Gråbrødre Skole. 
Se nærmere i november-Lirekassen. 

 
 

 

 Violin – ved Kirstine Sand 
Søndag den 1. december kl. 11.00 - 16.00 

Gråbrødre Skole, lokale 29. 
Hold nr. 3312, pris 125 kr. 

På dette hold tager vi udgangspunkt i oldermandens 
nodebog, som vi også  bruger på laugsaftenerne. Vi 

går i dybden med bl. a. buetenik og arbejder med 
at få musikken til at swinge.  

Jeg tager et enkelt nyt nummer med, som vi kan 
spille, hvis der tid og stemning for det. Til dette 
nummer medbringer jeg noder. 

Glæder mig til at se jer - Kirstine 
 

 

 

FMS & Lirum Larum Julefest 
 
Lørdag den 14. december 

 Workshops 

 Ungedans (13-30 år) 
 Koncert 

 Julefestmiddag 
 Julebal/polkarave 

 

Kl. 10-16: Workshops 
Kl. 17-19: Kirkekoncert med workshop-

instruktørerne 
Kl. 19.30: Julefestmiddag med luksuriøst, 

traditionelt julebord  

Kl. 21 og fremad: Julebal/polkarave 

 

 

 

Workshop 1: Dansk sammenspil ved Kirstine Sand 
Workshop 2: Irsk sammenspil ved Louise Vangsgaard  

Workshop 3: Viser, sange og ballader ved Mia Guldhammer 
Workshop 4: Dans ved Christian Thorvaldsen. Musik: se www.fms-net.dk 
Workshop 5: Ungedans ved Mette Lukasiewicz og Carsten Jørgensen. Musik: 

Rasmus Nielsen. 
Læs mere om disse workshops på www.fms-net.dk/?page=aktiviteter 

 
Steder: 
Workshop 1-4, julefestmiddag og bal: Kildegården, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde. 

Ungedans: Gråbrødre Skole, Grønnegade 15, 4000 Roskilde. 
Kirkekoncert: Sankt Jørgensbjerg Kirke, Kirkegade 26, 4000 Roskilde.  

 
Priser: 
Hele dagen: kun 275 kr.* - inkl. workshop, koncert og julefestmiddag!  

* Medlemmer af FMS (inkl. ROD og FOD): 225 kr. Ungedans + hele dagen: 230 kr. 

http://www.fms-net.dk/?page=aktiviteter


Workshop 1-4 inkl. koncert: 150 kr. 
Workshop alene: 125 kr. 
Koncert alene: 90 kr. (billetter ved indgangen). 

Julefestmiddag alene: 170 kr. (angiv hvis vegetar). 
Ungedans alene: 50 kr. (støttet af LDF Region Sjælland) 

Ungedans + koncert: 140 kr. 

Tilmelding nødvendig! Senest mandag den 9. december. 

Hvis du kun deltager i Ungedans, kræves ikke tilmelding. 
Tilmelding og betaling til Musikaftenskolen Lirum Larum, indbetalingskort  

+73< + 89802857<  Skriv hvad du melder dig til, og oplys navn, adresse og cpr.nr. 
 
Øl, vand, snaps og kaffe kan købes hele dagen og aftenen til billige priser. 

Overnatning: Kan vi anbefale på Roskilde Vandrerhjem, tlf. 46 35 21 84. 
Spørgsmål: aftenskolelirumlarum@gmail.com, tlf. 46 36 91 00. Mere info løbende på 

www.fms-net.dk og www.facebook.com/folkemusiksammenslutningen 
 
Julefesten er arrangeret i samarbejde mellem Folkemusiksammenslutningen (FMS) og 

Musikaftenskolen Lirum Larum. 
 

Varmt velkommen! 
 
 

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

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

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

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

 Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen, 

jensmarkvard@gmail.com) 

 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 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 

 

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

 

 

Lirum Larum ønsker alle en 

glædelig jul! 

mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com

