
Lirekassen 
April 2015 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 
 Fællesmødet 

 

 
MARTS 

Onsdag 25. Onsdagsaften  

Fredag 27. Afslutning Aftenskolen 

Lørdag 28. Generalforsamlinger Spillemandslauget, 

Folkedanserlauget, 

Folk Roskilde 

  Bal m. Spillemandslauget + Svøbsk Lirum-Larum-

foreningerne 

 
APRIL 

Onsdag 1. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Onsdag 8. Onsdagsaften  

Søndag 12. Alan Klitgaard m. Band Folk Roskilde 

Onsdag 15. Onsdagsaften  

Onsdag 22. Onsdagsaften  

Onsdag 29. Onsdagsaften  

Torsdag 30. Hans Theessink & Terry Evans Folk Roskilde 

 
 
 

Onsdagsaftener 
 
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. 
 

1. april 
19:30 – 21:00 IC4 

21:00 – 22:00 Roskilde Spillemandslaug 
 
8. april 

19:30 – 20:00 Bunkespil 
20:00 – 21:00 Kontra Otte 

21:00 – 22:00 Bestyrelsen Spillemandslauget 
 
15. april 

19:30 – 20:00 Bunkespil 
20:00 – 21:00 Knud med venner 

21:00 – 22:00 Karen og Birgitte 
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22. april 
19:30 – 20:00 Bunkespil 

20:00 – 21:00 V.H.K. 
21:00 – 22:00 Optimisterne 

 
29. april 
19:30 – 20:00 Bunkespil 

20:00 – 21:00 WOS 
21:00 – 22:00 Egen Stemning 

 
Bunkespil: 
8/4 Forspiller Knud K. - Ålborg Polka (G) - Haverø sch. (F) - Amalies vals (D) - Den 

gamle trekant (G) - Berliner Vorbasse (G) - Gryderup Tro (G) - Horgalåten (Am) - A-
mol Hambo (Am) - Gadbjerg Hopsa (G) 

 
15/4 Forspiller Knud K. - Jens Frederiksens polka i D - Fynbo efter Oldefar (G) - 
Farfars sch. (Am) - Den Vægelsindende (G) - Den Halve Kæde (G) - Når vandet fryser 

i hanerne (G) - Hønsefødder (A) - Hornfiffen (syvspring) (D) - Karens vals (D) 
 

22/4 Forspiller Jørgen Jørgensen - Polka Bror Dalgren (D) -  Sch. fra Gjørvig (G) - 
John og Maries brudevals (G) - Den trekantede sløjfe fra Thy (A) - Skjørpinge firtur 
(D) - Pouls firtur (D) - Gammel tretur fra Vrøgum (G) - Brøndums hopsa (G) 

 
29/4 Forspiller Knud K. - Klunka polka (G) - sch. fra Bingsjø (D) - Forkert vals (D) - 

Knuds anden trekant (G) - Svebsk (D) - Hurtig trekant (G) - Galop kontra (D) - 
Russisk kontra Randers (G) - Lyø brudevals (G) 
 

Bogstaver i ( ) efter titel angiver dur/mol. 
Glæder mig til at spille med jer. 

Knud K. 
 
 

 

 Et sidste farvel 

Torsdag den 8. januar måtte vi 

desværre tage afsked med Malou. 
Vi kørte til dyrlægen med hende, 
fordi hun opførte sig mærkeligt. 

To timer senere forlod vi dyrlægen 
uden Malou. Hun var træt, gam-

mel og ku' ikke mere. Trist at tage 
afsked med hende. Hun nåede at 
blive 14 år og 8 måneder. 

I Lirum Larum har hun været med  
til havnedans i 15 sæsoner. Første 

gang hun var med, var hun bare 
 Malou som hvalp. 

en lille hvalp på 9 uger. Hun var så bette, at jeg kunne gemme hende inde under min 

jakke. Hun var altid meget glad for at være med til havnedans. Når vi kørte ind på 
havnens parkeringsplads, vidste hun godt, hvad der skulle ske. Hun var tændt og 
kunne ikke komme hurtigt nok ud. Og så var det om at holde fast i snoren, for hvis 

hun kunne komme af sted med det, var hun løbet ned til tunet. 
Under dansen værnede Malou om alle dansere, spillemænd og tilskuere. Stakkels den 

hund, som fik sneget sig ind på hendes område. Så fik den en bestemt hilsen fra 
hende om, at det var hendes flok, og at den bare skulle holde sig væk derfra. Når jeg 
gik en tur med hende under dansen, gjorde hun kun det mest fornødne, før hun atter 
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ville tilbage til tunet. Tænk hvis hun glip af noget. Jo, der var mange hyggelige 
stunder under havnedansen med hende. 

Det var heller ikke nogen hemmelighed, at hun var meget glad for Bas-Børge og hans 
spændende lommer. Nu håber vi, at Malou og Bas-Børge er blevet genforenet, dér 

hvor de er, til deres fælles glæde og fornøjelse. 
Mange år er som sagt gået siden, og det vil aldrig blive det samme at komme til 
havnedans igen. Mange gode minder og oplevelser er, hvad vi har tilbage. En ny 

epoke tager sin begyndelse. 
Æret være Malou's minde. 

Jørgen Jensen og May-Britt Damgaard 
 
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

HUSK  
Der er generalforsamling lørdag den 28. marts kl. 15 på Kildegården. 
Lauget skal spille det nye udespilsprogram 2015-16 til ballet kl. 19.30-20.30, derefter 

spiller Svøbsk. Se nærmere omtale i marts-Lirekassen. 
 

Laugsaften onsdag den 1. april 

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

onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården, kl. 18.30-21, hvorefter lauget spiller 

til dans kl. 21-22. 

Til laugsaftenen i marts var der ingen undervisere, så Jørgen Sten og undertegnede 

stod for forspillet. Vi spillede melodier fra det nye udespilsprogram for 2015-16, som 
skal spilles første gang til generalforsamlingen den 28.3. Listen indeholder 27 

melodier, så vi nåede ikke alle. På laugsaftenen i april fortsætter vi med at spille de 
melodier, vi ikke nåede, og er der mere tid, begynder vi forfra. 
Da vi spillede til dans, nåede vi 19 melodier, og vi spillede alle pardansene, det var 

kun nogle kvadrilledanse, vi sprang over. 

Aftenens forløb er som følger: 

18.30 – 19.30 Lauget indøver det nye udespilsprogram 
19.30 – 19.35 Meddelelser 

19.35  - 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand.  
20.00 – 20.20 Månedens melodi er: Judiths Ny-Schottish 

20.20 – 20.45 Vi fortsætter med aftenens program  
20.45 – 21.00 PAUSE 
21.00 – 22.00 Spil til dans 

Danseprogrammet er som følger: 

Roskilde Spillemandsmarch - Norsk Fynbo - Jakobsens Rheinlænder nr. 1 - Flyv og 
skub kontra - Gammel Sekstur med fire par - Forkert Vals - Karens Vals - Firetur fra  
Varde - Mettes firtur - Hemmelig Sekstur - Gammel tretur fra Vrøgum - Gryderup tro 

- Hopsa fra Salling - Oldermandens Schottish - Judiths ny-schottish -  
Fisken ligger på hviden sand - Æ Føhringer - Bedstefars Snaps -  

Kirstine gik tit i lunden ene - Bøhmerdans - Nine pins reel - Syvtrit - Te æ fja' Si'e -  
Hamborger svejtrit - Polska / Hambo e. Anders Johnsson -  
Engelska e. Ernst Abrahamsson - Ingers Brudvals. 

 

Melodierne findes på www.spillefolk.dk  
 

Laugsaftener i 2015: 6.5. – 2.9. – 7.10. – 4.11. – 2.12. 
Kan med fordel føres ind i en kalender. 

http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=mg-roskilde
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=pk-norsk
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=pk-jakob
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=kr-flyv
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=kr-flyv
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-gammel
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=va-forkert
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=va-karen
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-fireturfrava
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-fireturfrava
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-mettes
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-hemmelig
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-gammelok
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-gryderup
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=ho-salling
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=sc-oldermand
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=fa-fisken
http://www.spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=fa-zfzz
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=fa-bedste
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=fa-kirstine
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=kr-bzzmerdans
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=xx-ninepinsreel
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=xx-syvtrit
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-tezfja
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=xx-hamsv
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=ha-johns
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=en-ernstab
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=va-ingers
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Månedens citat 
er en biografi om Jens Peter Larsen (Spil-Jens Peter), den 
gamle spillemand i Saltum (1848-1947). 

"Vore gamle Landsbyspillemænd, saaledes som vore Forældre 
og Bedsteforældre, ja, Generationer endnu længere tilbage i 
Tiden har kendt dem, er nu snart vandret heden allesammen, 
og deres Gerning og den Indsats, de i sin Tid udøvede i 
Folkelivet, hører nu snart kun Historien til." 

Læs videre her på Folkets Hus hjemmeside: 

http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=bi-jplars 

 

 
Jørgen Jørgensen - Oldermand 
 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 
HUSK 
Generalforsamling lørdag den 28. marts kl. 16 på Kildegården. 

Derefter fællesspisning kl. 18 og bal med spillemandslauget og Svøbsk. 
Se nærmere i marts-Lirekassen.  

 

Tak for den store tilslutning til Dobbeltbal 2015 

Dobbeltballet i Guldaldersalen den 28. februar var en stor festaften med 132 dansere 

til ballet og med 86 til festmiddagen. Roskilde Folkedanserlaug kunne glæde sig over, 
at der var en rigtig tæt og varm dansestemning hele aftenen, og over, at de to 
orkestre - Jæ'Sweevers og RejseOrkesteret - denne aften havde et fint tag i 

dansestemningen. 
 

 

 

 
 
Der var også tid til uddeling af en fællesgave til Jæ'Sweevers i anledning af, at de i år 

har 35-års jubilæum som orkester. Fællesgaven til Jæ'Sweevers fra de fire foreninger 
under Lirum Larum var en flaske Brøndumsnaps til hver musiker. Orkestret modtog 
ligeledes Roskilde Folkedanserlaugs ikke-eksisterende traditionspris ”De gyldne 

barnedansesko” for Jæ'Sweevers's arbejde med at viderebringe, fastholde og formidle 
et dansespil, der støtter dansernes gode danserytme. Flere af dansere udtrykte 

endda, at de på dette års Dobbeltbal havde oplevet den fineste og bedste danseaften i 
de gode rammer, Guldaldersalen på Hotel Prindsen. 
En stor tak til alle fra bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug, 

Jens Markvard Andersen 

http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=bi-jplars
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Folk Roskilde 
 

Alan Klitgaard m. Band 

Søndag den 12. april kl. 20. Gimle, Helligkorsvej 2. 

Forsalg: 100 kr. + gebyr. Dørsalg 125 kr. Ungepris: 50 kr. 
 

 
 
Regnens Harpe 

Inspireret af en rejse til Irland, han sammen med Ib Spang Olsen foretog helt tilbage i 
1958, fik Halfdan Rasmussen endelig 30 år senere taget sig sammen til at skrive sin 
digtsamling Regnens Harpe, som blev udgivet i bogform med Spang Olsens tegninger. 

Næsten endnu 30 år senere tog Alan Klitgaard fat på det svære arbejde at sætte disse 
sange i musik. I samarbejde med bl.a. Rasmus Zeeberg blev dette til den dejlige cd 

Regnens Harpe – og til den fantastiske musikforestilling, vi nu kan byde på, hvor Alan 
fortæller og synger, akkompagneret af Rasmus Zeeberg, Steffan Sørensen, Theis 
Langlands, Hans Mydtskov og Rosameleia Avila. 

Alan fortæller selv, at Regnens Harpe jo ikke er tænkt som sange, men som digte 
med de helt bevidste ændringer af rytme undervejs. Dette betød, at det ikke var så 

ligetil at sætte dem i musik . Alligevel er der her og der "lånt" lidt toner fra den irske 
musiktradition. Men i det store og hele er der tale om helt nykomponeret musik, lavet 
i et nært samarbejde med Rasmus Zeeberg. 

Glæd jer til en dejlig aften fyldt med varme, dejlige, sjove og alvorlige tekster, Alans 
gode fortælling og et fantastisk band. 

 
 

Hans Theessink & Terry Evans 

Torsdag den 30. april kl. 20.00. Gimle, Helligkorsvej 2. 
Billetter i forsalg: 175 kr. + gebyr. Billetter ved døren: 200 kr. Ungepris 50 kr. 
 

Hans Theessink er en af verdens bedste blues-guitarister. Efter 40 år ”on the road” 
og mere end 7500 koncerter over hele verden, samt mere end 20 udgivelser, er han 

at betragte som en roots- og blues-institution. Hans dybe, emotionelle baryton 
tryllebinder publikum og gør Hans Theessink til en meget efterspurgt kunstner over   
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 hele verden. Den 

amerikanske 
blues-presse har 

kaldt ham “An 
international 

blues treasure” 
og “One of the 
world’s pre-

eminent pickers”. 
I Roskilde har vi 

oplevet ham solo 
og med Knud 
Møller og Nalle. 

På denne turné 
får vi Mississippi-

blues og gospel 
helt ind under 
huden med Terry 

Evans, som Hans 
har udgivet to 

meget succesrige 
albums med. 

 
Terry Evans stammer fra Vicksburg, Mississippi. I en meget tidlig alder mødte han 
gospelmusikken i den lokale kirke og indså, at det at synge var hans kald. I løbet af 

sin 40-årige karriere har han udgivet adskillige albums i eget navn og har et langt 
arbejdssamarbejde med Ry Cooder som backing-vokalist. Terry’s stemme er ren 

”Mississippi-magic” – en af de mest soul-fulde stemmer i miljøet. Hans sang kan høres 
på utallige produktioner, f.eks. med John Lee Hooker, Eric Clapton og John Fogerty. 

En koncert med disse to verdensnavne er garanti for store oplevelser. 

 

 
 

Fællesmødet 
 

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. 
 

Referat af fællesmøde 3. marts 2015 

Til stede: Kristian Søe Højberg (onsdagsaftenerne), Jørgen Jensen (Folkedanser-

lauget), Jens Markvard Andersen (Folkedanserlauget), Lene Buch (Folk Roskilde), Iben 
Gaarde-Nissen (Lirekassen, spillemandsstævnet), Torsten Slotsbjerg (Klejnekassen), 

Lisbeth Due Andersen (fabrikssekretær). 

 

1) Referat godkendt. 
2) Datoer. Folkedanserlauget: 19/9 40-års jubilæumsbal på Prindsen med Roskilde 

Spillemandslaug, Embla, Rejseorkestret og Bastard Kvintet. 21/11 fælles julebal. Folk 
Roskilde: 12/4 Alan Klitgaard m/ band og Regnens Harpe (digtsamling af Halfdan 

Rasmussen). 30/4 Hans Theessink & Terry Evans. 29/5 Dreamers' Circus og Den 
Danske Strygekvartet. 3/9 Scott Wood Band. 17/9 Mikael K og Klondike Trio. 4/10 
Phønix featuring Sangka. 25/10 Tupelo. 15/11 Nordic. 13/12 Dobbeltkoncert: Søren 

Korshøj + Christensen & Kanne Trio. 6/2-16 Dallahan. 25/2-16 Mànran. 
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3) Spillemandsstævnet 2015 bliver afholdt på Kildegården og i Folkeparken 31/7-2/8. 
I år afholdes stævne no. 40, og der startes allerede fredag aften. Bal, spil i byen, 

matinékoncert, workshops, festmiddag. Navne på programmet: Skäggmanslaget (S) 
med bl.a Thore Härdelin og Wilhelm Grindsäter, Rejseorkestret, Østjyderne, Roskilde 

Spillemandslaug m.fl. Stævnet kan bruge flere praktiske hjælpere. 
4) Onsdagsaften, hjemmesiden og Lirekassen: alt ok. 
5) Evt.: Roskilde kommune har afholdt et visionsmøde 27/1-15 som starten på 

udbygning af Kildegårdsarealet. Kristian Søe deltog i mødet og fremlagde ønsker på 
Lirum Larum-miljøets vegne. Repræsentanter for Spillemandslauget, Folkedanser-

lauget og Aftenskolen skal måske fremadrettet holde sig orienteret om, hvad der 
videre sker omkring dette arbejde? 
6) Næste fællesmøde: torsdag 8. oktober 2015 kl. 19:15. 

 
Generalforsamling i Klejnekassen 

1) Formand Torsten Slotsbjerg fremlagde beretningen. Der har ikke været udlån fra 
kassen i det forløbne regnskabsår. Beretningen godkendt. 

2) Kasserer Jørgen Jensen gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 
3) Torsten Slotsbjerg, Jørgen Jensen og Jens Markvard Andersen blev genvalgt som 

hhv. formand, kasserer og sekretær. 
4) Søren Præstegaard genvalgtes som revisor og Jens Josephsen som 
revisorsuppleant. 

5) Intet til punktet evt. 
 

Ref.: Lisbeth Due Andersen 
 
 

 
 

 

 

  

 
 
 

 

God 

påske! 
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……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

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 

 

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

 


