
Lirekassen 
Februar 2016 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Folk Roskilde 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 
 
JANUAR 

Onsdag 27. Onsdagsaften  

Søndag 31. Les Lanciers Aftenskolen 

 
FEBRUAR 

Onsdag 3. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Lørdag 6. Dallahan Folk Roskilde 

Onsdag 10. Onsdagsaften  

Onsdag 17. Onsdagsaften  

Onsdag 24. Onsdagsaften  

Torsdag 25. Mànran Folk Roskilde 

Lørdag 27. Dobbeltbal Folkedanserlauget 

  Violin Aftenskolen 

  Harmonika Aftenskolen 

 

 
 

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. 

 
3.2. 

19.30 Birgitte Rasmussen og Karen Brodersen spiller og underviser 
i Åtabakspolska, variationer i polka og schottish og måske lidt andet. 

21.00 Roskilde Spillemandslaug 

 
10.2. 

19.30 Bunkespil 
20.00 De Finn-urlige Spillemænd 
21.00 Egen Stemning 

 
17.2. 

19.30 Bunkespil 
20.00 Thorvalsen - spiller musik fra mange lande; der bliver instruktion. 
21.00 Dobbelt Op 
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24.2. 
19.30 Bunkespil 

20.00 Fuur - En gruppe, der spiller melodier fra Fur. Der bliver instruktion i dansene. 
21.00 Knud med venner 

 
Onsdagsværter: Karen, Dorte, Søren og Mette 
 

Bunkespil 

Nu begynder dagene at blive længere, så er det snart sommer, og vi skal på havnen 

til havnedans. Her er et lille udpluk af melodier, spillet i sommers. 

10.2. Ålborg polka - Sch. från Gumboda - Tækkemandens tretur - Jysk kontra 

Bornholm - Galopkontra - Skørpinge fritur - March til havnens spillefolk (som 
engelsker) - Gl.brudevals Lyø. 

17.2. Tivoli nr. 1 polka - Ravne Peers vals - Gl.tretur for 4 par - Den evigglade 

kobbersmed - Hambo Uplan - Skindbuksen - Flyv og skub kontra - Skæve Thorvald. 

24.2. Fynbo efter oldefar - Sjutti Johan sch. - Højby sch. - Sekstur fra Læsø (Inge og 

Arne) - Bette mand i knibe - Bette Meet - Russeren - Amelies vals - Tellings hopsa. 

Knud Kristiansen 

  
 

Månedsværter forår 2016 
Marts Birgit & Karsten Spang-Thomsen 20 96 17 81 

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

 
 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 3. februar 

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. 

På laugsaftenen i januar begyndte vi på det nye Udespilsprogram for 2016. Kirstine 
Sand var tilbage (tænk, at der er gået næsten to år siden sidst), og hun forstår at få 

os op på mærkerne. Selv om vi 
efterhånden kender melodierne 

ret godt, kan vi stadig forbedre 
vore spil, og tak for det! 
Kirstine blev og spillede for til 

dansen, og det blev et rigtig godt 
bal, og Kirstine præsterede at få 

de ca. 15, der spillede med, til at 
sætte tempoet op eller ned efter 
behov – det var en dejlig 

oplevelse. 
 

På laugsaftenen i februar fortsætter vi, hvor vi slap, og spiller programmet til ende og 
tager enkelte melodier ud og øver dem, hvis der er behov for det. 

Aftenens forløb er som følger: 
18.30 – 19.30 Lauget spiller nedenstående program 
19.30 – 19.35 Meddelelser 
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19.35 – 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand. 
20.00 – 20.20 Månedens melodi er: Kyllinge-Sørens Dans (se videoen hvordan den 

spilles på violin, og den hvor man ser, hvordan den danses) 
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: Jakobsens rheinlænder nr. 1 – Fynbo 

(sommerpolka) – Firtur Oksbøl – Den blå firtur – Flyv og skub kontra – Gryderup tro – 
Jydsk kontra – Kontrasejre fra Odsherred – Sjampadans – Vejrmølledans – Den 

sortbrogede ko – En gammel hopsa – Polska/Hambo e. Anders Johnsson – Majas 
hambo – Oldermandens schottish – Schottish från Blyberg – Forkert Vals – Vals efter 

Groupa – Hej fi-de-li Niels Thamsen – Æ Føringer – Kællingen – Bedstefars snaps – 
Kirstine gik tit i lunden ene – Den glade kobbersmed – Skojaren – Eriksmåla 

Marknadsvals – Bitte mand i knibe – Noas Snoa – Karens vals – Jakobsens 
rheinlænder nr. 2. 
Noderne findes på www.spillefolk.dk 

 
Laugsaftener i foråret 2016: 2.3. - 6.4. - 4.5. 

 
Til onsdagsværterne:  
Lauget spiller gerne til dans til en almindelig onsdagsaften! 

 
 

Månedens citat 
"Mange af melodierne er måske primitive, men alligevel kan det godt være, at en og 

anden som synes, at i den og den melodi findes der noget specielt, som giver 
vedkommende en værdi, som en anden ikke fatter, man er jo ikke i stand til, så 

længe efter at sige i hvilken anledning og til hvad melodien blev skrevet. Ved flere 
gennemspilninger finder man tit ind til kernen (sjælen) i melodien." 
Henry Mark – spillemand fra Nordvestjylland 

 
Jørgen Jørgensen, musikdirektør 

 
 

Indkaldelse til generalforsamling 

i Roskilde Spillemandslaug lørdag den 12. marts kl. 15, på Kildegården i lokale 102. 

 
Dagsorden: 
1. Velkomstdrik 

2. Valg af ordstyrer + referent 
3. Valg af 2 stemmetællere 

4. Beretning fra oldermanden 
5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren 
6. Kaffe/te med brød - øl/vand 

 7. Indkomne forslag og åben debat 
8. Kontingent 2017 

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 
10. Valg af suppleant 

11. Valg af revisor + 1 revisorsuppleant 
12. Eventuelt 
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Forslag til generalforsamlingen skal være oldermand Ida Soer Johannessen i hænde 
senest 26. februar. Kan indsendes til Ida på mail: oldermanden@yahoo.dk eller til 

laugets bestyrelse på lauget.emailliste@gmail.com eller afleveres til et af 
bestyrelsesmedlemmerne. 

 
 

Midsommerfest 

Roskilde Spillemandslaug arrangerer og inviterer medlemmer af Lirum Larums 

foreninger til midsommerfest på Kongsgaarden i Vester Broby, Strandvejen 11, Vester 
Broby, 4180 Sorø - www.kongsgaardenbroby.dk - Kig ind! 

Her er der plads til 80 deltagere efter først-til-mølle-princippet. 
Dato: Lørdag den 25. juni 2016. 

 

Nærmere orientering senere, dog efter samme læst som "Svenstrup-dagen". 
Så: sæt kryds i kalenderen! 

Bestyrelsen, Roskilde Spillemandslaug 

 

 
 
 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Dobbeltbal 

Med Jæ Sweevers og RejseOrkestret lørdag den 27. februar kl. 20 – 23.30 i 

festsalen på Østervangsskolen, 
Astersvej 15, 4000 Roskilde. 
Østervangsskolens festsal og Restaurant 

Hua Long (med plads til 200 personer til 
festmiddagen) danner rammerne for 

dette års Dobbeltbal, da Hotel Prindsen 
har været i konkurs. 
 

Kl. 18.00 – 19.45: Festmiddag på 
Restaurant Hua Long, Astersvej 5-7 (50 

m fra Østervangsskolens festsal, og der 
er gode parkeringsforhold). 
Buffet Hua Long: Vælg mellem masser 

af lækre retter, samt barbeque og wok. 
Inkl. dessert med is og kaffe. Pris 139 kr., ekskl. drikkevarer. 

Middag bestilles hos Restaurant Hua Long på tlf. 46 35 22 66 inden den 18. februar. 
Middag betales i restauranten ved ankomst samtidig med bestilling af drikkevarer. 
 

mailto:lauget.emailliste@gmail.com
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Kl. 20.00 – 23.30: Dobbeltbal med 
masser af dans til Jæ Sweevers 

(sønderhoningdans) og RejseOrkestret 
(alm. folkedans).  

Entré 150 kr., billetter ved indgangen. 
Salg af kaffe, te og kage, samt 
sodavand, øl og vin. 

 
Læs mere om Roskilde Folkedanserlaugs 

arrangementer på www.lirumlarum.dk 
eller kontakt Jens Markvard: 
gbang@mail.dk, mobil 61 60 11 04. 

 
 

 

Generalforsamling 

Afholdes lørdag den 12. marts kl. 16 på Kildegården, Helligkorsvej 5, 1. sal.  

Medlemmerne opfordres til at sende forslag skriftligt til debatten samt til beslutning 
på årets generalforsamling. Forslag sendes til formanden inden 26. februar på mail 
gbang@mail.dk eller til Jens Markvard Andersen, Hyrdeengen 245, 2625 Vallensbæk. 

Vi opfordrer medlemmerne til at møde talstærkt op til generalforsamlingen. 

Dagsorden i h.t. vedtægter: 

* Valg af ordstyrer (bestyrelsen peger på Lisbeth Due)  
* Formandens beretning og debat  

* Kassererens beretning og debat  
* Indkomne forslag og debat  
* Valg af formand, lige år (Jens Markvard modtager genvalg) 

* Valg af kasserer, ulige år (ikke aktuelt i år) 
* Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg, og 2 

bestyrelsespladser er ledige) 
* Valg af revisor og revisorsuppleant (Anne Pedersen genopstiller) 

* Eventuelt 

Vel mødt – bestyrelsen / Jens Markvard Andersen 

 
 

Generalforsamlingsbal 

Lørdag den 12. marts på Kildegården - for alle foreningerne i Lirum Larum.  

Kl. 18.00 – 19.45 Fællesspisning af medbragte retter. Der opfordres atter til, at nogen 

foredrager en sang e.lign. under spisningen. 
Kl. 19.45 – 20.45 Dans til Roskilde Spillemandslaug  

Kl. 20.45 – 23.30 Dans (se mere herom i marts-Lirekassen) 

Gratis adgang for alle medlemmer i Lirum Larum. 

Der er salg af drikkevarer og vin samt kage, te og kaffe hele aftenen.  

Hilsen fra bestyrelsen, Jens Markvard Andersen, tlf. 43 62 12 13 

  
 

Vigtigt at støtte en unik kultur 

Medvirk til at fortælle om, hvorfor det er vigtigt, at der tegnes nye medlemskaber i 

Roskilde Folkedanserlaug. 

Roskilde Folkedanserlaug havde i 70-erne over 350 medlemmer. Dette medlemstal er 
faldet stærkt. Men når vi søger om støtte til større arrangementer hos kommunen og i 
fonde, er det meget vigtigt, at vi har et rimeligt medlemstal. 

http://www.lirumlarum.dk/
mailto:gbang@mail.dk
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Vi har i Roskilde Folkedanserlaug tradition for, at vi har de sødeste dansere. Når vi 
har arrangementer, har vi siden 70-erne haft den bedste dansestemning og de bedste 

orkestre i Danmark. Dette miks fortsætter tilsyneladende stille og roligt.  
Derfor igangsætter vi nu denne kampagne: Det er mere vigtigt end nogensinde, at 

flere støtter Roskilde Folkedanserlaugs aktiviteter med et medlemskab. Et 
medlemskab, der i al sin enkelthed er basis for et mødested for dansere og musikere, 
der er bevidste om at udvikle samværet omkring folkedans og folkemusik - som det 

sker i hele Lirum Larum. 
I dag sælger vi ikke de store rabatter i vores medlemskab.  I stedet støtter vi op 

omkring noget, der er meget vigtigere: den gode folkedans, med velfungerende 
onsdagsaftener, baller m.v. 
Medvirk derfor med information om betydningen af at støtte denne helt enestående 

folkedanserforening, der har dybe -  men nok også lidt usynlige - rødder. Vi har 
videreført og udviklet en danse- og samværsform med udspring i de antiautoritære 

strømninger ved ungdomsoprøret i 70-erne, og i dag fortsætter det med folkedans i 
Roskilde hver uge året rundt - på kulturhuset om vinteren og på havnen om 
sommeren. Dette findes nok ikke andre steder i Danmark. 

Vi har et enestående samarbejde med Roskilde Spillemandslaug og Musikaftenskolen 
Lirum Larum. Vi gør alle vores yderste for at bidrage med en varm menneskelighed i 

vores samvær omkring dans og musik. 
Møder du dansere, som er interesseret i at støtte en sådan vigtig roskildekultur, så 
kontakt bestyrelsen eller giv dem en af de Lirum Larum foldere, der snart er klar til 

uddeling på onsdagsaftenerne. 
Støt op omkring Roskilde Folkedanserlaug ved at skaffe flere medlemmer – så vi står 

stærkere fremover. Det årlige kontingent er 175 kr. - kan indbetales i Spar Nord: reg. 
9304, konto 6500033914. 
PS: Vi er selvfølgelig også interesseret i at modtage nye ideer fra dansere, der vil høre 

mere om, hvordan de kan støtte vores arbejde. 

Venligste hilsener fra os alle i bestyrelsen - vi glæder os til en uformel snak! 

Jens Markvard Andersen 
 

 
 

Folk Roskilde 
 

Dallahan (SCO/IRL) 
 
Lørdag den 6. februar kl. 19.30 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg www.roskildebilletten.dk: 100 kr. + gebyr; 
unge 50 kr. + gebyr. 

Ved døren: 125 kr., unge 50 kr. 
 

Dallahan er et af de varmeste nye navne på den skotske musikscene og spiller irsk 
musik med et skotsk præg - tilsat et stænk Balkan-toner. 

Medlemmerne af bandet mødte hinanden gennem de mange jamsessions, der præger 
Edinburghs folkemusikmiljø. De har hver deres forskellige musikalske rødder - fra 
klassisk musik og jazz til Balkanmusik og keltisk musik - men deres fælles kærlighed 

til den irske musik førte dem sammen og var med til at skabe den unikke lyd, der 
kendetegner bandet. 

De er allesammen etablerede musikere, der har turneret både i Storbritannien og 
internationalt, og flere af dem har vundet priser for deres musikalske evner - Ciaran 
blev All Britain Banjo Champion i 2006, Jani vandt førstepræmien ved 1st Hungarian 

Traditional Music Competition, Paddy Callaghan blev BBC Radio Scotland Young 

http://www.roskildebilletten.dk/
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Traditional Musician of the Year 2013, og Jack var en af seks finalister i samme 

konkurrence i 2014. I år er bandet nomineret til Folk Band of the Year, og When the 
Day is on the Turn er nomineret til Album of the Year. 

Bandet består af: Jack Badcock – sang og guitar; Ciaran Ryan – banjo, mandolin og 
violin; Jani Lang – violin; Paddy Callaghan – knapharmonika; Jenny Hill – kontrabas. 
www.dallahanmusic.com 

 
 

Mànran (SCO) 
 

Torsdag den 25. februar kl. 19.30 
Gimle, Helligkorsvej 2 

Forsalg: www.roskildebilletten.dk: 125 kr. + gebyr; unge 50 kr. + gebyr. 
Ved døren: 150 kr., unge 50 kr. 
 

Mànran er et af de helt store skotske folkrockbands. Deres høj-tempo skotsk-gæliske 
musik - både moderne folk og traditionel - gør lykke hos både publikum og 

anmeldere. Som de eneste har de både Highland pipes og Uilleann pipes med på 
scenen på én gang. 
 

 
 
Dette spændende, skotske folkrockband har begejstret publikum og kritikere overalt, 
fra Celtic Connections i Glasgow til festivaler i Frankrig, Spanien og Danmark. De 

http://www.dallahanmusic.com/
http://www.roskildebilletten.dk/
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blander gælisk og engelsk, keltiske traditioner og nutidig musik på deres helt egen 
måde og får en smittende og karakteristisk lyd ud af det. Ildfulde toner fra fløjter, 

violin, harmonika og skotsk og irsk sækkepibe bindes stærkt sammen af en 
rytmegruppe med elementer af funk, jazz og rock. Ud af det kommer den mest 

innovative og opløftende instrumentalmusik, vekslende med sange på både gælisk og 
engelsk. Mànran betyder melodi på gælisk, men også fest og underholdning, og det 
er, hvad man får med dette unge band. 

Mànran har netop vundet International Artist of the Year ved The Australian Celtic 
Music Awards! 

Mànran har til nu udgivet to meget roste album – og det tredje er undervejs og er 
ventet med spænding! 
Mànran er: Ewen Henderson - vokal,  violin, Highland Pipes, fløjte; Gary Innis - 

harmonika, keyboards; Ross Saunders - basguitar, vokal; Ryan Murphy - Uilleann 
pipes, fløjte; Mark Scobbie - trommer, percussion; ny musiker (navn mangler) - 

guitar. 
 
 

 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Husk - Les Lanciers søndag den 31. januar, se januar-Lirekassen. 
 

Dansk-nordisk folkedans 
Danseholdet om onsdagen fortsætter, og vi vil gerne være lidt flere, så der er 
mulighed for at "hoppe på", selvom vi er startet 13. januar. Vi danser både enkle og 

mere avancerede danse som fx røråspols. 
Kom ind og se, hvad vi laver, onsdage kl. 18.00-19.25 på Kildegården. 
 

 

Harmonika 
Lørdag den 27. februar kl. 14.00-17.00 
Lærer Ole Mouritsen 

Hold nr. 5801 

 Violin 
Lørdag den 27. februar kl. 14.00-17.00 
Lærer Peter Uhrbrand 

Hold nr. 5802 
 

 
 

På disse to hold skal vi lære at spille sønderhoning med det rigtige taw. Du skal være 
øvet på dit instrument for at få noget ud af undervisningen. 
Andre instrumenter er velkomne. 

Undervisningen foregår på Gråbrødre skole, lokale 24, 27 og 29. 
Pris for undervisning pr. hold 225 kr. 

Info og tilmelding: aftenskolelirumlarum@gmail.com eller tlf. 22 11 18 93. 
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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 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

