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Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 

 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Folk Roskilde 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 Roskilde Spillemandsstævne  

 
OKTOBER 

Onsdag 21. Onsdagsaften  

Søndag 25. Musik i vikingernes verden Aftenskolen 

  Tupelo Folk Roskilde 

Onsdag 28. Onsdagsaften  

Lørdag 31. Violinværksted Aftenskolen 

 
NOVEMBER 

Søndag 1. Les Lanciers Aftenskolen 

  Irsk violin Aftenskolen 

Onsdag 4. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Søndag 8. Hambo for viderekomne Aftenskolen 

Onsdag 11. Onsdagsaften  

Søndag 15. Violin Aftenskolen 

  Nordic Folk Roskilde 

Onsdag 18. Onsdagsaften  

Lørdag 21. Fællesbal Folkedanserlauget 

Søndag 22. Scottish for viderekomne Aftenskolen 

Onsdag 25. Onsdagsaften  

 

 

Onsdagsaftener 
 

Sted: Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 101 (1. sal, elevator i 

bygningens vestende). Tid: 19.30-22.00. Fri entré. Salg af drikkevarer og kage til 

rimelige priser. Alle er velkomne - både i bunkespillet og på dansegulvet, med eller 
uden dansepartner, med eller uden erfaring. 

 

4.11. 

19.30 Unge fra Køge og Roskilde spiller med Henrik Jansberg og Karen Brodersen 

21.00 Roskilde Spillemandslaug 
 

11.11. 

19.30 Bunkespil, forspiller Jørgen Jørgensen: Fyns polka, Hamborg op og ned, 

Pileknäckeren, Ja dä gör vi, A-durs vals e. Hultklippan, vals e. Jacob Hansen, 

Hopsa e. Helge Sørensen 
20.00 StrengMedVind 

21.00 Dobbelt Op 
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18.11. 

19.30 Bunkespil, forspiller Jørgen Jørgensen: Anne Louises polka, 1., 2. og 3. 
brudestykke, Hans Christian går til stad, Anglaise e. Keld Nørgaard, Ravne Pers 

vals 

20.00 De Finn-urlige 

21.00 TrioNorr - spillegruppe fra Jyderup-egnen 

 
25.11. 

19.30 Bunkespil, forspiller Jørgen Jørgensen: Vi har ingen øl polka, Den skæve, 

Pottemagervalsen, Skørpinge firtur, Lars Kusk, Hopsa fra Salling 

20.00 De Andre - Ebba Nielsen med flere 

20.30 Bue & Douglas 

21.15 Takt & Tone  
 

Vel mødt til spil og dans, som gør hverdag til fest. 

Peter Roos - tlf. 46 37 24 02, mobil 50 56 24 03, e-mail: p.roos32@gmail.com 

 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Sammenspil 
Onsdag aften er jo for spillemandslaugets medlemmer en skøn anledning til at hygge 

sig med dejlig spillemandsmusik med de andre i lauget. Der er to muligheder for 

uformelt sammenspil på Kildegården: 
 

Fællesspillerne onsdag kl. 18.00-19.30 (dog ikke 1. onsdag i måneden, hvor der er 

laugsaften – se nedenfor). 

Her spilles melodier valgt blandt de deltagende. Her er ingen forspiller, der har 

planlagt noget på forhånd, eller som leder musikken. Alt er op til de fremmødte! Det 
er derfor også en god ide, om alle har et par numre ”i ærmet” til det fælles spil. 

Fællesspillerne spiller i lokale 106 (og ikke som tidligere i lokale 101). 

 

Optimisterne - øver hovedsageligt på de melodier, der spilles til bunkespil og til 

laugets udespil. Et godt forum for at blive god til de melodier, der spilles i lauget! 
Optimisterne spiller i lokale 108 onsdag kl. 18.00-19.30 (ikke 1. onsdag i måneden). 

 

Yderligere råder Lirum Larum også over andre lokaler, som grupper frit kan bruge til 

at øve i. Mette har lavet en oversigt over de lokaler, vi har rådighed over: 

 

Hilsen - Ida Soer Johannessen, oldermand 

 

Lirum Larums brug af lokaler på Kildegården om onsdagen: 
 

Lokale 101 fra kl. 19.00 – Onsdagsaften fra kl. 19.30 
Lokale 102 fra kl. 20.00 

Lokale 103 fra kl. 20.00 
Lokale 104 fra kl. 17.00, men hver 3. uge kun 17.00-19.30 

Lokale 106 fra kl. 18.00 - Fællesspillerne har det kl. 18-20 
Lokale 107 fra kl. 20.00, dog ikke den 1. onsdag i måneden 

Lokale 108 fra kl. 18.00 - Optimisterne har det kl. 18-19.30 (pånær 1. onsdag i måneden) 
 
Det er vigtigt, at I overholder tiderne og ikke braser ind i lokaler, hvor der er undervisning. 
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Laugsaften 

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 oktober var Kevin tilbage igen, og vi fik gennemspillet melodierne og 

gået i dybden med detaljer, når det var nødvendigt. Vi havde en god aften og igen 

med god energi fra de ca. 40 personer, der var mødt frem. 

Ved laugsaftenen onsdag den 4. november skal der spilles til dans, og derfor er 
programmet lagt derefter. Aftenens forløb er som følger: 

18.30 – 19.30 Lauget spiller nedenstående program 

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: Gartnerens vals (fra Gevningebogen) 

20.20 – 20.50 Vi fortsætter med aftenens program  

20.50 – 21.00 Pause 

21.00 – 22.00 Spil til dans 

Spilleprogrammet til denne aften er som følger: 
Fynbo sommerpolka - Den skæve – Contra 4 tuur - Firtur Oksbøl – Pouls firtur – 

Sjampa dans – Vejrmølledans – Trads hopsa – Gammel Bonde – Gl. Jes Sonnichsens 

styk – Kakkelovnen – Der bor en bager – Bryggare Viktors Polska – Hambo e. Lasse i 

Svarven – Vals e. Groupa – Ingers brudvals – Feragenvalsen – Sjutti Johan – 
Renglender fra Bjørgen – Den glade kobbersmed - Skojaren – Hamborger svejtrit – 

Syvtrit – Gartnerens vals. 

Noderne findes på spillefolk.dk 

 

Laugsaftener fremover: 
2.12. – 6.1. – 3.2. – 2.3. – 6.4. – 4.5. 

 

Udespil: 

Lørdag den 21. november skal vi spille til folkedansernes julebal på Østervangsskolen 

med udespilsprogrammet - nærmere følger. 

Jørgen Jørgensen, musikdirektør 
 

 

Tak fra Svend 

Svend Jacobsen forlod denne verden 4. oktober efter få måneders sygdom. Han blev 

bisat fra Fløng Kirke lørdag den 10. oktober. Ved den efterfølgende sammenkomst i 
forsamlingshuset sang vi et par sange, som Svend holdt meget af, og Birthe læste 

dette brev op, som Svend havde skrevet på hospicet i september: 

Kære venner 

Først en generel tak for blomster, besøg og hilsener, som i min tid på Hospice 
Sjælland er kommet. Det har helt overvældet mig. Men når man gennem 40 år har 

smurt sig ind i musikmiljøet i Lirum Larum, har man set tusinde mennesker i øjnene -  

lært eller lært fra sig. Hvem er I – en del fornavne, og så er der alle, man har mødt og 

spillet sammen med. 

Fællesbetegnelsen LIRUM LARUM dækker over Folkedanserlauget – dér dansede 
Birthe og jeg de første 3-4 år, før vi begyndte at spille. Der dansede vi så længe 

benene kunne holde til det, og siden har vi mest spillet. 

Tak til Spillemandslauget for de mange dejlige år, vi har været med til at lære og 

spille. 
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Optimisterne skal have en særlig tak, fordi vi fik lov at tilknytte os gruppen. En 

særlig tak til Judith – du var til stor hjælp for mig med din måde at udlære melodierne 
på – når jeg ikke kunne læse noder. 

Sidst men ikke mindst vores fælles sommerglade Havnebanden, som vi kun modvilligt 

har svigtet de 14-15 år det har kørt. Tak Knud for din indsats, og tak for efterfølgende 

hygge. 

Tak til alle, som gennem 40 år har gjort Birthes og mit liv til en oplevelse af glad 
musik og varme venskaber.  

Jeg har elsket jer alle – tak alle sammen. 

SVEND 

 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Fællesbal 

Hedeboholdet - Hjemstavnsforeningen - Roskilde Folkedanserlaug 

afholder fællesbal lørdag den 21. november kl. 19.30. 

Masser af musik og dans med 

Gunnar + overraskelser / Lisbeth Larsen 

Roskilde Folkedanserlaug 
Gunnar + overraskelser / Lisbeth Larsen 

Sted: Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde. 

Spisning: Fælles buffet kl. 18.00 med medbragte retter (HUSK service, glas og 

kopper). 
Vin, øl og vand købes i baren. 

Entré: 70 kr. inkl. kaffe og kage. 

 

 

Fejringen af laugets jubilæum 

Roskilde Folkedanserlaugs 40-års 

jubilæumsdag lørdag den 19. september 
begyndte kl. 11 med dans på Stændertorvet. 

De fremmødte dansere dansede med nogle 

af de mange turister og tilskuere, der var 

kommet. 

I Himmelev Skoles smukt pyntede festsal 
fortsatte festlighederne med middag kl. 18 

med mad fra Kongebakkens slagter, og med  

bl.a. Cornelis Vreeswijk-sange ved guitar- og 
nyckelharpespiller Perry Stenbäck. Birthe Hansen 

sang traditionen tro en vise. Til middagen var der 92 

gæster. 

Fra kl. 20 fik danserne et bredt udsnit af, hvad der 
p.t. forekommer indenfor folke- og dansemusikken, 

lige fra '70-sange ved Perry Stenbäck med en dybde, 

der rørte alle, og til betagende performancedans med 

de unge dansedivaer i Embla samt dans til 3 orkestre. 

Roskilde Spillemandslaug spillede til dans, hvor vi bl.a. fik de to nykomponerede 

schottisher, der er skrevet af hhv. Jørgen Sten Andersen og Judith Østergård 

Andersen i anledning af Roskilde Folkedanserlaugs 40-års jubilæum. 
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Roskilde Spillemandslaugs oldermand 

Ida Soer Johannessen overrakte en 
gave på 2000 kr. med ordene om, at 

Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde 

Spillemandslaug er afhængige af 

hinandens eksistens, for at musikken 

og dansen fortsat kan udvikles for 
laugenes medlemmer. Folkedanserlau-

get takkede for den fine tale og gave. 

Roskildes borgmester Joy Mogensen holdt en utrolig fin festtale, som alle lyttede til 

med stor interesse. Hun fremhævede den 
smittende livsglæde og gode danserytme, der er 

i dansen hos jubilaren. Om betydningen af den 

gode rytme, der også kendes fra antikkens 

fortællinger, som er overleveret fra generation 

til generation ligesom vores dansetradition. Til 
sidst overrakte Joy Mogensen lauget et bevis på, 

at vi havde fået overført 4000 kr. fra Roskilde 

kommune, og hun sluttede af med at udråbe et 

Roskilde–hurra for Roskilde Folkedanserlaugs 

fremtidige virke. 

Derefter spillede Rejseorkestret roskildedanse - inkl. Den 4. Sønderhoning, som Poul 

Bjerager har skrevet i Himmelev for mange år siden. 

Roskilde Folkedanserlaug udnævnte to æresmedlemmer. Først overrakte nuværende 
æresmedlem Lisbeth Due Andersen et æresmedlemsbevis til fhv. kasserer Jørgen 

Jensen, fordi han har været en kyndig og skattet kasserer i 22 år (med fem 

formænd). 

Medstifteren af Roskilde Folkedanserlaug, Poul 
Bjerager, der var formand i foreningens to første 

år, fik ligeledes overrakt et æresmedlemsbevis 

for sin betydning for dansen af i dag ved i 

Rigsspillemandsordningen at fremhæve, at det 
vigtigste er, at musikeren spiller med et tydeligt 

dansetav, der skal understøtte og fremhæve 

danserytmen for danserne. Kommunens kultur- 

og idrætschef Birgit Pedersen overbragte 

æresbeviset til Poul Bjerager med en fin tale 
med definition af, hvad et æresmedlemsbevis 

betyder både for en forening og for modtageren. Birgit Pedersen fortalte, at hun med 

stor glæde kunne overrække dette æresmedlemsbevis (trykt på blankt papir!) til Poul 

Bjerager, fordi han også har stor betydning for kulturens udvikling i Roskilde by.  

Den fire år ældre storesøster Folk Roskilde ønskede jubilaren tillykke med de 40 års 
virke ved formand Lene Buch. Vi fik doneret en gave af Folk Roskilde: en koncert på 

Gimle med orkestret Habadekuk en onsdagsaften i foråret 2016, med kun 50 kr. i 

entré, med en opfordring til, at der gerne må være dans og fest under koncerten. 

Efter at Rejseorkestret havde spillet, fik Joy Mogensen og Birgit Pedersen overrakt 
blomsterbuketter som tak for, at de ville afse tid til at medvirke på denne festdag. 

Michael Graubæks orkester Bastard Kvintet spillede den fineste spillemandsmusik, 
hvor rytmen var krydret med bl.a. jazzrytmer og vidunderligt spil - uden at de forlod 

spillemandstraditionen i folkemusikken, når den er bedst. 

De ca. 150 feststemte dansere fortsatte til langt over midnat. Til sidst takkede 
formanden alle dansere, musikere og hjælpere for deres medvirken til, at det blev en 

uforglemmelig jubilæumsfest. 
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Ensemblet Embla     Bastard Kvintet 

 
Se fotos og videosnaps fra Kurt Nielsen fra festdagen: 

www.youtube.com/watch?v=bZKM1vcJTNc 

www.youtube.com/watch?v=fyggUe1Xv34 

Et par overskrifter fra Amtsavisen i Roskilde om mandagen (under festen havde de 
interviewet oldermanden): ”Rebelske dansere har fulgt deres egen takt i 40 år” -  

”Og en mere Svingom: Roskilde Folkedanserlaug var i oprør mod traditionerne ved 

starten for 40 år siden og danser stadig efter deres egen melodi” 

  

Ja – så kan vi da heller ikke klage over, at der mangler kant til traditionen.  
Jens Markvard Andersen, formand 

 

 

Tak fra Poul Bjerager 

Tak Jens, 

Det var et fint og flot jubilæumsarrangement. Stort tillykke til dig og til lauget. 

Tusind tak for den fine udnævnelse til æresmedlem. Det er jeg som stifter stolt, 
meget glad og ydmyg overfor. 

Jeg ønsker folkedanserlauget og os alle sammen held og lykke i årene fremover.  

Det med dansen er en vigtig kulturarv at holde liv i og at videreføre. 

Jeg har et stort ønske om at bidrage mere aktivt omkring vor egen egns danse og 

vender tilbage hertil senere. 

Hilsen også fra det øvrige RejseOrkester, som jo har leveret meget væsentlige bidrag 
til festen gennem 37 år. 

Bedste hilsener 

Poul 

 

 
 

Folk Roskilde 
 

 

Husk: 

Kom og syng og hop med til fantastiske 

Tupelo søndag den 25. oktober kl. 16.00 
på Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde. 

Dørene åbnes kl. 15.30. 

Forsalg www.roskildebilletten.dk 100 kr. + 

gebyr. Billetter ved døren 125 kr. 

Unge/stud. 50 kr. 
Læs mere i oktober-Lirekassen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bZKM1vcJTNc
https://www.youtube.com/watch?v=fyggUe1Xv34
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Nordic (S) 
 

Søndag den 15. november kl. 16.00 på Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde. 

Dørene åbnes kl. 15.30. Forsalg www.roskildebilletten.dk 100 kr. + gebyr. 

Billetter v. døren 125 kr. Unge/stud. 50 kr. 

 

 
Nordic er: Magnus Zetterlund – mandolin. Anders Löfberg – cello. Erik Rydvall – nøgleharpe. 
 

Denne søndags eftermiddag giver lys i mørket med dejlig svensk musik! 

Nordic er et af de mest toneangivende bands på den svenske folk-scene, og i år kan 
de fejre deres 10-års jubilæum. Det bliver fejret med unikke koncerter fyldt med nyt, 

spændende repertoire. 

Nordic udmærker sig bl.a. ved den specielle instrumentsammensætning, som 

nøgleharpe (nyckelharpa), mandolin og cello repræsenterer. 

Magnus Zetterlund (mandolin) glæder sig over, at de nu har holdt sammen i tykt og 
tyndt gennem 10 år. ”Nordic er virkelig et band, som vi har udviklet i fællesskab med 

fælles ambitioner. Bandet har aldrig været bedre end nu”, siger han. 

Alle tre musikere komponerer nyt til årets turné. Melodier, som de arrangerer i 

fællesskab på ægte Nordic-manér. Visionen er at spille de nye melodier så meget som 

muligt live, inden de bliver indspillet på et nyt album. 
Nordic er et af Sveriges mest populære folk-bands. Med en smittende spilleglæde og 

en evne til at komme langt ud over scenekanten har gruppen haft stor succes både 

hjemme og ude - f.eks. her i Danmark. De sidste par år har de modtaget priser som 

Årets Samspil og Årets Gruppe på Folk- och Världsmusikgalan henholdsvis 2010 og 

2011. 
Med rødderne i folkemusikken eksperimenterer trioen ivrigt for at fremmane og teste 

traditionens vage konturer. Den svenske nøgleharpe møder mandolin og cello i et 

samspil med plads til øjeblikkets spontane ideer. Bandets helt egen lyd resulterer i 

filmiske kompositioner fyldt med klange, rytmer, groove, reggae og improvisation. 

 

 
 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Weekendkurser 

Musik: 
Søndag den 1. nov.: Irsk violin med Louise Ring Vangsgaard 

Søndag den 15. nov.: Violinkursus med Kevin Lees 

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

Søndag den 1. nov.: Les Lanciers med Karen Brodersen  
Søndag den 8. nov.: Hambo for viderekomne med 

Henrik Larsen 

Søndag den 22. nov.: Scottish for viderekomne med 

Henrik Larsen 

Læs mere om disse hold på aftenskolens nye flotte 
hjemmeside, som du finder via www.lirumlarum.dk, eller 

henvend dig på mail aftenskolelirumlarum@gmail.com eller 

telefon 22 11 18 93. 

Venlig hilsen 
Mette 

 

 
 

 

Roskilde Spillemandsstævne 
 

I 2016 afholdes stævnet i weekenden 30.-31.juli (sæt kryds i din kalender!). Måske 

starter vi - ligesom i år - allerede fredag aften, det er ikke afgjort endnu. 

 
Billeder fra årets stævne kan nu ses på www.lirumlarum.dk ! 

 

 

 
Ramsø Spillemandslaug åbnede stævnet fredag aften. 
 

 

 
Spillemandslauget Østjyderne i byen lørdag formiddag. 

 

http://www.lirumlarum.dk/
mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com
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Skäggmanslaget på scenen søndag. 

 

 
Søndag - bunkespil efter indmarchen. 

 

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

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 
 Onsdagsaftenerne (koordinator Kristian Søe Højberg, k.hoejberg@gmail.com) 

 Roskilde Spillemandslaug (oldermand Ida Soer Johannessen, oldermanden@yahoo.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), 

katelarsen13@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 
 

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

mailto:oldermanden@yahoo.dk

