
Lirekassen 
Februar 2014 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftenerne 
 Roskilde Spillemandslaug 
 Roskilde Folkedanserlaug 
 Folk Roskilde 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Roskilde Spillemandsstævne 

 
 
Onsdag 5. Onsdagsaften  
  Laugsaften Spillemandslauget 
Onsdag 12. Onsdagsaften  
Torsdag 13. AHAB Folk Roskilde 
Lørdag 15. Sønderhodans – Harmonika - Violin Aftenskolen 
  Dobbeltbal Folkedanserlauget 
Søndag 16. Ungedans Aftenskolen 
Onsdag 19. Onsdagsaften  
Onsdag 26. 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. 
 
5. februar  
19.30 – 21.00 StrengMedVind 
21.00 – 22.00 Roskilde Spillemandslaug 
 
12. februar 
19.30 – 20.00 Bunkespil (forspiller Knud Kristiansen): Fynbo fra Salling, Polka i D-dur, 

Sch. Gumboda, Sekstur fra Brandelev, Den runde sekstur, Gl. Totur fra 
Vejle, Den fine Madam Sne 

20.00 – 21.00 Irsk dans med Elsebeth Rønne 
21.00 – 22.00 Bestyrelsen 
 
19. februar 
19.30 – 20.00 Bunkespil (forspiller Knud Kristiansen): Peder Pøhl, Præmiewhist, Du 

har så kønt et øje, Baglæns kontrasejre, Mettes firtur fra Jyllinge, Blå 
firtur, Mallebrok 

20.00 – 21.00 De Finn-urlige Spillemænd 
21.00 – 22.00 Ad Hoc 
 
26. februar 
19.30 – 20.00 Bunkespil (forspiller Knud Kristiansen): Oksbøl polka (Æ Tinusser), Fula 

schottish, Karis Peers Hambo, J.P. Nystrøms hambo, Når vinden er os 



føjelig, Hans Christian drog til stads, Christine gik tit i lunden ene, 
Engelsker fra Bohuslen 

20.00 – 21.00 Thorvalsen 
21.00 – 22.00 Knud med venner 
 
God fornøjelse - Karen, Dorthe, Søren, Knud og Mette 
 
 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 
Laugsaften 
Onsdag den 5. februar kl. 18.30 – 22.00, på Kildegården. 
Laugsaften er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. 

Til laugsaften den 8. januar var Kristian Bugge i Finland, og Kirstine Sand var på Bali, 
men Peter Eget var der og fik os igennem melodierne med megen energi og med 
mange gode input til, hvordan vi kan spille dem. Endnu en gang var der mødt ca. 50 
mennesker op, og spillet begynder at bære præg af, at melodierne er ved at blive 
bekendte for folk, og det lyder bedre og bedre. 

Program: 
18.30 – 19.30 Lauget indøver. 
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. 
20.00 - 20.20 Månedens melodi: Vi fortsætter med at spille fra følgende melodier: 

Den sortbrogede ko – Te æ fja’ si’e – Bette Mett – Russeren – Syvtrit –
Så vender vi æ ræv til æ dør – Unser alte kath (Tyskeren) – 
Hamborger svejtrit – Ryskjeturn – Den store hamborger ( Stegt flæsk 
og kartofler). 

20.20 – 20.45 Vi fortsætter med det nye program. 
20.45 – 21.00 Pause. 
21.00 – 22.00 Spil til dans med det indøvede program: Drengenes march – Adam og 

Eva – Norsk fynbo – Kontra med mølle – Tækkemandens tretur –
Gammel tretur fra Vrøgum – En gammel hopsa – Hamborger fra Ribe – 
Mads Enggårds hamborger – Schottis fra Blyberg – Renglender fra 
Bjørgen – Majas hambo – Polska/hambo e. Anders Johnsson – Bette 
Mett – Russeren – Tyskeren – Lyø brudevals. 
Noderne findes på www.spillefolk.dk under Nodesamling, 
Repertoirelister, Roskilde Spillemandslaug. 

 
 
Månedens citat 
”Det optimale for mig er at få alle deltagere, også de mindre øvede, til at 
føle, at de kan noget sammen med resten af gruppen, for det er synergien i 
gruppen, der får det til at swinge allerbedst!” 

Janet Vahl – harmonikaspiller, komponist og underviser 
 
  
Datoer vinter-forår 
Laugsaftener: 5.3. – 2.4. – 7.5. 
Generalforsamling: Lørdag den 29.3. 
Skovtur til Svenstrup Gods: Se næste side. 
 
Hilsen Jørgen – Oldermand 



 
 
Skovtur Svenstrup Gods 
Lørdag 31. maj arrangerer spillemandslauget skovtur til Svenstrup Gods, som ligger 
1 km vest for Borup. 
Basis bliver festlokalet i den gamle rejsestald, med ankomst fra kl. 13. 
Kl. 14 bliver der arrangeret fortælletur gennem de gamle ege, den nedlagte Dyrehave, 
en tur rundt på Avlsgården, omtale af virksomhedsdrift og lidt om Godsets historie. 
www.svenstrup.dk giver en forhåndsorientering om godset. 
Der er mulighed for buskspil. 
Der planlægges middag kl. ca. 18 med efterfølgende dans og hyggeligt samvær til kl. 
24. 
Egenbetaling for mad og drikkevarer, mad udefra. 
Følg med på laugets hjemmeside. Detaljeret omtale af arrangementet i næste nr. af 
Lirekassen. 
Der bliver tilmeldingsfrister efter først-til-mølle-princippet med forudbetaling for 
middagen. 

Venlig hilsen laugsbestyrelsen / Hans Ivar 
 
 
 

 

  
Havnedansen 
Forslag til nye melodier til repertoiret 
for havnedansen sommeren 2014 
sendes senest 1. marts til 
knudkristiansen@mail.dk

Med venlig hilsen Knud K. 
 

 

http://www.svenstrup.dk/
mailto:knudkristiansen@mail.dk


Roskilde Folkedanserlaug 
 

 
 

Dobbeltbal lørdag den 15. februar 
Kom og dans til Jæ’ Sweevers (foto ovenfor) og RejseOrkesteret (nedenfor). 
Hotel Prindsen, Guldaldersalen, Algade 13, Roskilde, kl. 20-24. 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. 
 
 
Generalforsamling 
Generalforsamling for folkedanserlaugets medlemmer er lørdag den 29. marts kl. 16 
på Kildegården, 1. sal. 
Dagsorden udsendes i næste Lirekasse og gennemføres i h.t. vedtægterne. 



Medlemmerne opfordres til at sende forslag skriftligt til debatten samt til beslutning 
på årets generalforsamling. Forslag skal sendes til formandens mailadresse 
jensmarkvard@gmail.com senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Vel mødt – Jens Markvard Andersen 
 
Generalforsamlingsbal for alle foreningerne i Lirum Larum 
Lørdag den 29. marts 

Kl. 18.00-19.30 Fællesspisning af medbragte retter. Der opfordres atter til, at nogen 
foredrager en sang el. lign. under spisningen. 
Kl. 19.30–20.30 Dans til Roskilde Spillemandslaug. 
Kl. 20.30–23.30 Dans til et orkester med stærke kræfter, hvor navnet forbliver som 
en overraskelse iflg. bestyrelsen for Roskilde Spillemandslaug. 

Gratis adgang for alle medlemmer i Lirum Larum. 
Der er salg af drikkevarer og vin samt kage, te og kaffe hele aftenen. 

Hilsen bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug / Jens Markvard Andersen 
 
 
 

Folk Roskilde 
 
AHAB (GB) 
Torsdag den 13. februar kl. 20 
Gimle, Helligkorsvej 2  

 

 

Billetter i forsalg: www.roskildebilletten.dk,135 kr. inkl. gebyr. 
Billetter ved døren: 150 kr. 
Unge-pris (under 25 år): 50 kr. 
 
Dette arrangement er et samarbejde mellem Gimle og Folk Roskilde. Gruppen AHAB 
har siden 2009 udviklet sig fra at være to London-gademusikanter til at være en 
femmandsgruppe, der for alvor har slået deres navn fast efter at have optrådt i bl.a. 
Nashville. 
Nu-folken har bevæget sig fra Londons undergrund til de store scener. 
Mumford & Sons, Noah And The Whale og Laura Marling har opnået stor international 
succes med deres nytænkning af de engelske folk-traditioner. Nu er de næste i 
rækken på vej mod et gennembrud. 
I 2009 udgav Calum Adamson og Dave Burn ep'en "a.h.a.b.". 
Da de to gademusikanter fik muligheden for at spille på den legendariske Tootsies 
Orchid Lounge i Nashville i forbindelse med Country Music Award-ugen, udvidede de 
til lejligheden besætningen med Seebs Llewellyn og Luke Price, og folk strømmede til 
koncerterne i countrymusikkens højborg. 
Men hvor Nashville i høj grad står for den countrymusik, der fremføres i rhinstens-
habitter og med hvide cowboyhatte, har AHAB slået sig på den alternative country 
med et europæisk touch og stærke vokalharmonier. 
Seebs og Luke blev faste medlemmer af bandet, og tilbage i London spillede 
kvartetten på gaden på Brick Lane. Det samlede efterhånden så mange mennesker, at 
politiet til sidst blev nødt til at stoppe musikken, da publikum blokerede for trafikken. 
I 2010 spillede AHAB på Fairport Conventions Cropredy Festival og på Green Man 
Festivalen, hvor AHAB for alvor viste, at de er ved at skabe sig et navn i indie-folk-
kredse med deres forrygende country, eurocana, indie-folk. 
I 2011 og 2012 blev det til et par mindeværdige koncerter på Tønder Festival, hvor 
gruppen blev en af festivalens helt store overraskelser og solgte alt, hvad de 
medbragte af cd’er og merchandise. 



 
 
AHAB er: Callum Adamson / 12-string guitar and vocals - Luke Price / mandolin and 
vocals - Dave Burn / guitar and vocals - Seebs Llewellyn / bass and vocals - Steve 
Brookes / drums. 
 
 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 
Sønderhodag lørdag den 15. februar 
 
Dans 
Lærer: Henrik Larsen 
Musik: Steen Jagd Andersen, Peter Gorm Sørensen og Kirstine Uhrbrand 
Kl. 13.00-16.40 
Hold nr. 3610 
 
Lær at danse sønderhoning - 
denne særlige og populære 
dans, der danses og spilles så 
ofte og især til aftenens bal 
med Jæ Sweevers (se under 
folkedanserlauget). 
Der vil blive en grundig 
gennemgang af trin og fatning. 
Vi vil også gennemgå fannik og 
rask sønderhoning, som hører 
med til sættet. 

 

 
 
Harmonika 
Lærer: Ole Mouritsen 
Kl. 14.00-17.00 
Hold nr. 3801 

 Violin 
Lærer: Peter Uhrbrand 
Kl. 14.00-17.00 
Hold nr. 3802 

 
På disse to instrumentalhold skal vi lære at spille sønderhoning med det rigtige taw. 
Du skal være øvet på dit instrument og kunne lære en melodi uden noder. 
 
OBS! Undervisningen foregår på Gråbrødre skole, lokale 24, 27 og 29. 
Pris: pr. hold 125 kr. 
Kontakt aftenskolen på tlf. 46 36 91 00 eller aftenskolelirumlarum@gmail.com 



Ungedans på Sjælland fortsætter i 2014 
Jeg har fået lov til at fortsætte Ungedans på Sjælland i det nye år - igen med støtte 
fra Musikaftenskolen Lirum Larum og LDF Region Sjælland (glæde og jubel!). 
Datoerne for foråret er: 
Søndag den 16. februar kl. 10.00-16.00 i Roskilde 
Søndag den 6. april kl. 10.00-16.00 i Roskilde 

Instruktørerne er endnu ikke på plads, men vi fortætter konceptet om, at der skal 
være forskellige instruktører hver gang (og kom stadig gerne med forslag, hvis der er 
nogle, jeg har glemt). 
Til trods for, at vi danser på Sjælland, er alle velkomne! Om man er sjællænder, jyde 
eller fynbo, om man er nybegynder eller øvet, om man er 13 eller 30 år, om man er 
medlem eller ej - kom glad :-) 
Tilmelding ikke nødvendigt. Pris 50 kr. 
Følg med her: www.facebook.com/groups/ungedanssj

Jeg glæder mig til at se jer! Dansehop og jubel 
 
 

Roskilde Spillemandsstævne 
 
Årets stævne afholdes i weekenden 2.-3. august. 
Lørdag formiddag er vi i byens gågader, lørdag eftermiddag og aften på Kildegården. 
Søndag på Museumsøen ved Vikingeskibsmuseet. 

Stævnegruppen har siden november holdt tre møder, og arbejdet skrider godt 
fremad. Efter at alle var kommet med ideer til spillegrupper udefra, er en musik-
gruppe nu nedsat til at gå videre med programlægningen. 
Allerede nu kan vi afsløre, at der lørdag bliver både spille- og danseworkshops – både 
for børn og voksne! 
Søndag kan vi igen i år boltre os på to dansegulve og lave buskspil i alverdens hjørner 
på Museumsøen. 
Stævnegruppen samarbejder med Havneforum, hvis arrangement ”Søndagsmusik på 
kajkanten” denne søndag vil have et folkemusikalsk præg. 

Mange hilsener fra stævnegruppen 
 

 
Bunkespil på Museumsøen – stævnet 2013. 

http://www.facebook.com/groups/ungedanssj


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