
Lirekassen 
Maj 2016 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Folk Roskilde 

 Roskilde Spillemandsstævne 
 
 
APRIL 

Onsdag 20. Onsdagsaften  

Onsdag 27. Onsdagsaften  

  M.C. Hansen & Jacob Chano og Ray Cooper   Folk Roskilde 

 
MAJ 

Onsdag 4. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Onsdag 11. Onsdagsaften  

Onsdag 18. Onsdagsaften - med Habadekuk på Gimle! Folk Roskilde 

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 (fællesspillet) og på 
dansegulvet, med eller uden dansepartner, med eller uden erfaring. 

 
4.5. 
19.30 Karen Brodersen med sine elever – 

små og lidt større 
20.00 Introduktion til den norske Røros-pols 

(foto) med Jutta og Jack Sander som 
undervisere. De er kommet i Røros i 
mange år og har derfor fået musikken 

og dansen helt ind under huden. Jack 
spiller bl.a. også en del Røros-pols i 

gruppen Frøberg. Musikken leveres af 
Bue og Douglas, der i mange år har 
dyrket Røros-musikken. Så glæd jer – 

det bliver rigtig godt! 
21.00 Roskilde Spillemandslaug 

 
11.5. 
19.30 Fællesspil, forspiller Jørgen Jørgensen: Jacobsens Rheinlænder nr. 1 - Schottish 

från Blyberg – Feragenvalsen - Hambo eft. Lasse i Svarven - Kræ Gårdes 
Firetur - Flyv og Skub Kontra - Kom vo’ sook - Søren Foged - Bedstefars Snaps 
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- Hopsa fra Salling. Reserver: Norsk Schottish – Den sortbrogede ko - Kliplev 
Marked – Ingers Brudevals 

20.00 Vanløse Almindelige Danseorkester 
21.00 Frøberg 

 
18.5. 
OBS OBS OBS: Ingen almindelig onsdagsaften på Kildegården – men: onsdagsaften 

med dans til musik af Habadekuk på Gimle (i Tanken), kl. 19.30 (Gimle ligger på 
Helligkorsvej, skråt overfor Kildegården). 

I anledning af, at både Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde Spillemandslaug her i 
2015/2016 fejrer 40-års jubilæum, har Folk Roskilde foræret dem - og alle andre 
danse- og musikglade mennesker - en balaften med Habadekuk. Med en kraftfuld 

blanding af folk, rock, salsa og bigband-jazz skyder det otte mand store orkester de 
gamle melodier ind i det 21. århundrede. Forvent alt fra vilde polkaer og jigs til lyriske 

valse og rå sømandssange i en uforglemmelig live oplevelse. 
Til en uhørt lav billetpris, nemlig 50 kr. Og det en god idé at købe billet på forhånd! 
Det kan ske på www.roskildebilletten.dk - eller gå ind i Gimles café og køb billet 

(gebyr 10 kr.). 
 

Til spillemandslauget / fællesspillet: 
Kristian Bugge, som er forspiller i Habadekuk, har spurgt, om vi denne aften vil være 
med til at spille to valse og en schottish sammen med Habadekuk. Du finder disse tre 

melodier bagerst i denne Lirekasse eller på www.spillefolk.dk  Melodierne har Kristian 
fra Dwight Lamb, Iowa, USA. 

Fremførelsen af melodierne er simpel: Først spiller Habadekuk + lauget – så spiller 
Habadekuk alene – så spiller Habadekuk + lauget. Nogenlunde sådan. Kristian 
dirigerer slagets gang. 

Til harmonikaerne: Lad jer ikke afskrække af harmonierne. De kan sagtens gøres 
simplere. Habadekuk spiller selvfølgelig det, der står, men vi skal vist spille meget 

højt, hvis vi skal spille lige op med blæsergruppen, så det skal nok gå – også med 
simple akkorder. Det kan blive rigtig sjovt. 
Jørgen Sten Andersen 

 
PS: Hvis nogen har lyst til at spille på Kildegården i stedet for at gå til koncert og bal 

på Gimle, kan lokalerne, som vi plejer at bruge, være ledige. Men Mette Vedfeldt vil 
gerne vide det mindst 14 dage før, da hun ellers vil annullere dem hos pedellen. Så 
kontakt Mette (aftenskolelirumlarum@gmail.com, 22 11 18 93), hvis du / I ønsker at 

bruge nogle af lokalerne på Kildegården den 18.5. 
Og – der er desværre ingen kaffe, kage og øl-servering på Kildegården den dag! 

  
25.5. 

19.30 Fællesspil, forspiller Jørgen Sten Andersen: Nr. 6 Fynbo - Schottish e. Plog 
Anders Hansson - Eriksmåla Marknadsvals - Hambo eft. Anders Johnsson - Den 
gamle mand (trekant) - Det jawwer ett enno (trekant m. polskdans) - Frederiks 

Kontra (til jer, der danser – se nedenfor*) - Sekstur fra Læsø - Sebbersund 
Hopsa. Reserver: Norsk Schottish - Den sortbrogede ko - Kliplev Marked - 

Ingers Brudevals - Danish Tune (Vinterengelsker) 
20.00 Klaus & Lena med sang og spil til dans 
21.00 RejseOrkestret 

 
* Frederiks Kontra – dansebeskrivelse: 

Tempo: 1 tyrolertrin pr. takt. Opstilling: Almindelig rækkeopstilling. 
A1: Første herre giver højre hånd til anden dame, første dame giver højre hånd til 
anden herre (altså hænderne over kors). Der danses rundt medsols med 8 trin. 

A2: Det samme med venstre hånd. Der danses modsols. 

https://www.facebook.com/folkroskilde/
mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com
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B1: Første dame og anden herre bytter plads med to trin, som om de giver venstre 
hånd. Anden dame og første herre bytter plads med to trin, som om de giver venstre 

hånd. Gåsegang med klap mod uret hjem på plads med 4 trin. 
B2: Rækkerne danser to trin fra hinanden og to mod hinanden. Herefter gås kæde 

med fire trin, startende med højre hånd til egen danser. Efter kæden har de to par 
byttet plads. Der kædes altså i alt 1/4 omgang. 
 

Noderne til fællesspil kan findes på Folkets Hus hjemmeside www.spillefolk.dk, vælg 
Nodesamling, Repertoirelister, Roskilde Spillemandslaug. 

 
Vel mødt i maj - Kirsten Meinertz, 59 44 04 54 / 21 45 88 02 
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Fra oldermanden 

Om laugsaftenerne 

Når vi nu mødes til laugsaften 4. maj, så er det sidste laugsaften med Jørgen 

Jørgensen ved roret. Det er et utrolig stort arbejde og ikke mindst engagement, 
Jørgen har lagt i at dygtiggøre lauget. Der har da også været stor opbakning omkring 
laugsaftenerne, og resultatet høres da også, når lauget er ude at spille. STOR TAK til 

Jørgen for en kæmpe indsats. 
Når vi starter den nye sæson op på Kildegården til september, vil det være 

bestyrelsen, der står for laugsaftenerne. 
 
40-års jubilæum 

Af Folk Roskilde har vi fået en koncert med Habadekuk på Gimle her onsdag den 18. 
maj. Denne aften får lauget også mulighed for at spille et par melodier sammen med 

Habadekuk – som omtalt på foregående side. Der bliver lejlighed til at øve melodierne 
på de kommende onsdagsaftener. 
 

Jubilæumsmelodier 
Vil lige minde om, at det 1. maj er deadline for laugets komponister til at indsende 

jubilæumsmelodier til vores 40-års jubilæum. 
 
Skovtur 25.6. 

Husk at købe billet til skovturen (se april-Lirekassen), pris 190 kr., indbetales til reg. 
nr. 1551, konto 6724264, mærket: Midsommerfest. Og navn! 

 
Hilsen Ida, oldermand 
 
 

Laugsaften onsdag den 4. maj 

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. 

Dette er så sidste laugsaften i denne sæson 2015-16. 

I april havde vi besøg af Nikolaj Wamberg, og specielt violinerne - men også bas og 
guitar - fik et grundigt indblik i rytmiske og tekniske måder at spille de forskellige 

melodier. 
På laugsaftenen i maj får vi igen besøg af Nikolaj Wamberg. 

Aftenens forløb er som følger: 

18.30 – 19.30 Lauget spiller nedenstående program 
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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: Kræn Gaades firtur. Efter månedens melodi øver 
vi på de Dwight Lamb-melodier, vi skal spille sammen med Habadekuk 

på Gimle den 18. maj. 
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: Fynbo efter Oldefar – Jakobsens rheinlænder 

nr.2 – Fynbo (sommerpolka) - Eriksmåla Marknadsvals – Feragenvalsen – Gartnerens 
vals – Ingers brudvals – Kevins Fanny Power – Karens vals – Sebbersund hopsa – 

Oldermandens schottish – Schottis e. Plog Anders – Schottis från Luleå – Kræn 
Gaades firtur - Sjampa dans – Bette Mett´- Russeren – Unser alte kath (Tyskeren) – 

Nine pins reel – Noas Snoa – Syvtrit – Te a fja sie – Den sortbrogede ko – Kylling 
Sørens dans. 
Noderne findes på www.spillefolk.dk 

 
Laugsaftener i efteråret 2016: 7.9. - 5.10. - 2.11. - 7.12. 

 

Udespil 

Lauget skal spille til Gladsaxe Folkemusik Festival søndag 
den 12. juni i Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus, 

Telefonvej 8, 2860 Søborg, kl. 15.45–16.45. 
Gladsaxe Folkemusik Festival hed tidligere 

Aldershvilestævnet, læs evt. mere om ændringen her: 
www.gladdans.dk/festival/festival.html 
 

 

Månedens citat 

Fra Lirekassen oktober 2012: "Der var 45 spillefolk til laugsaften, og det var dejligt, at 

så mange var mødt op. Det betyder, at der også er 45 meninger om, hvordan sådan 
en aften skal forløbe, og det kan være svært at overskue, for det er kun mig, der har 

planen for, hvordan jeg havde tænkt mig, laugsaftenerne skulle forløbe. Jeg håber, I 
har tillid til, at jeg kan tilrettelægge de fremtidige laugsaftener, så alle får glæde af 
dem. - Oldermand Jørgen Jørgensen." 

 
Jørgen Jørgensen (tidligere musikdirektør) 

 
 

Spil på havnen 

Husk at der er spil og dans på havnen kl. 19.30 hver onsdag i i juni-juli-august. 
Repertoiret ligger klar på www.spillefolk.dk under Nodesamling, Repertoirelister, find 
Roskilde Spillemandslaug, se Havnedansen program 1, 2, 3 og 4. 

Mvh Knud Kristiansen 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

40-års jubilæumsgaven 

Gaven fra Folk Roskilde er en delt gave til 40-års jubilarerne Roskilde Folkedanserlaug 
og Roskilde Spillemandslaug. Den består af en festpakke med koncert og dans på 

Gimle onsdag den 18. maj til det store danseorkester Habadekuk, kl. 19.30. 
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Onsdagsdansen på Kildegården den 18. maj er derfor aflyst, eller rettere flyttet til 
den anden side af gaden! 

Folk Roskilde sælger billetter til den uhørt lave pris 50 kr. på www.roskildebilletten.dk, 
gebyret er kun 10 kr. pr. bestilling. Eller bestil via https://billetten.dk/event/54593 

Vi ses til koncert og dans på Gimle! 
Med venlig hilsen bestyrelsen 
 

 

Generalforsamlingsreferat 

Referat af generalforsamling den 12. marts 2016. Referent: Dorte Sandal 

Til stede: medlemmerne Lisbeth Due, Kåre og Marianne, samt fra bestyrelsen Anne-
Lise, Dorte, Kate og Jens. 

1) Valg af ordstyrer (bestyrelsen peger på Lisbeth Due): Lisbeth Due Andersen valgt. 
Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, da den både var varslet 

og indkaldt korrekt. 
2) Formandens beretning og debat: Formanden Jens Markvard aflagde (oplæste) 
beretning (læs den i april-Lirekassen) med særlig vægt på de arrangementer, der var 

afholdt i 40-års jubilæumsåret. En særlig tak og ros for den store indsats, som såvel 
bestyrelse som medlemmer havde medvirket med ved den festlige afvikling af 40-års 

jubilæumsdagen. Beretningen blev debatteret og med forslag om, at der snarest 
oprettes et festudvalg med frivillige hjælpere til hjælp ved baller. 
Der var ros for, at der nu er tradition for, at der på månedens første onsdagsaften er 

danseinstruktion. Dette er glædeligt og har medført, at der nu er en tydelig fremgang 
i deltagerantallet for denne aften. 

Det blev fremhævet, at der havde været en hyggelig og god dans ved norsk/dansk 
folkedanseaften sidste sommer på Hotel Prindsen. 
Under drøftelse af, hvordan medlemshvervning kan forbedres, var der forslag om, at 

vi udsender brev til medlemmer med opfordring til - og oplysninger om - indmeldelse 
af nye medlemmer. At medlemslisten tjekkes for korrekte mailadresser. 

Det blev fremhævet, at til forbedring af fællesballet den 19. november vil 
planlægningsgruppen blive udvidet med danseforeningernes musikrepræsentanter, så 

musikerne i orkestrene i god tid har styr på, hvad der øves/spilles og danses m.m. 
Beretningen blev derefter godkendt. 
3) Kassererens beretning og debat: Kassereren Kate Larsen berettede, flot regnskab, 

og det var godkendt og attesteret af revisor Anne Pedersen. Kontingent fasholdes på 
det nuværende beløb 175 kr.  

4) Indkomne forslag og debat: Ingen tilsendte forslag. 
5) Valg af formand, lige år (Jens Markvard Andersen modtager genvalg): Formand 
Jens Markvard blev genvalgt og holdt forinden en lille tale med ros til den ihærdige 

bestyrelse, der inspirerer formanden til at fortsætte med en ny toårs periode. 
6) Valg af kasserer, ulige år (ikke aktuelt i år). 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (to bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg, og to 
bestyrelsespladser er ledige): Anne-Lise Rasmussen og Dorte Sandal blev genvalgt. 
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at finde yderligere to bestyrelses-

medlemmer, så der kan dannes en fuldtallig bestyrelse. 
8) Valg af revisor og revisorsuppleant (Anne Pedersen genopstiller): Anne Pedersen 

blev genvalgt. Endvidere takkedes Anne for det store PR-arbejde, hun har stået for i 
år 2015. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at finde en revisor-
suppleant. 

9) Eventuelt: Ingen punkter ud over gentagelse af henstilling fra sidste år om, at 
foreningen skal melde sig ind i Folk Danmark. 

Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen, og formanden takkede alle for et godt og 
konstruktivt møde. 

 

https://billetten.dk/event/54593
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Folk Roskilde 
 

Habadekuk 

Onsdag den 18. maj kl. 19.30, Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde. 

Ens pris for alle til denne jubilæumsgavefest: 50 kr. 
Forsalg: www.roskildebilletten.dk + gebyr 10 kr. 

I anledningen af, at Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde Spillemandslaug i år og 
sidste år fejrer 40-års jubilæum, byder Folk Roskilde til bal på Gimle med Habadekuk! 

Alle er velkomne! 
 

 
 

Habadekuk spreder godt humør med sin hopsahyldest. Hårdtslående horn, heftig 
violin og medrivende rytmer kendetegner Habadekuk - et af Danmarks førende 

folkbands, der får dig direkte på dansegulvet. Med en kraftfuld blanding af folk, rock, 
salsa og bigband-jazz skyder det otte mand store orkester de gamle melodier ind i det 
21. århundrede. Forvent alt fra vilde polkaer og jigs til lyriske valse og rå sømands-

sange i en uforglemmelig live oplevelse. 
Habadekuk var klar med deres nye plade Kaffepunch i foråret 2014, og samme år 

vandt bandet Årets Album-prisen ved DMA Folk. De har tidligere vundet Årets Album 
2011 og Traditionsprisen 2013 ved Danish Music Award Folk for deres debutplade 
Hopsadaddy. 

Orkesteret har begejstret publikum i Asien, Europa og Canada. De har åbnet festen på 
den store scene på Tønder Festival 2012 og har desuden optrådt på Skagen Festival, 

Cambridge Folk Festival (GB), Celtic Connections (SCO), WOMAD (GB), Calgary Folk 
Festival (CAN), Korrö Festival (SE), Festival des Traversées Tatihou (FR), Gooikoorts 
(B), Sounds of the North (PL), Haukelister Festival (N) og Folklandia (FIN), 

Rudolfstadt TF (D), RWMF (MAL) …. og mange flere. 
"Habadekuk er et heftigt band, som fortjener - og får - opmærksomhed udenfor 

Danmarks grænser." 
Det er svært ikke at blive i godt humør, når man lytter til Habadekuks Hopsadaddy. 

Titlen siger sådan set det hele. Der er for det meste fart over feltet, når det otte mand 
store orkester slår sig løs med polkaer, hopsaer, raske sønderhoninger og de andre - 
for det meste - hastige melodier fra den danske spillemandstradition. 

http://www.roskildebilletten.dk/
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Ikke bare er Kristian Bugge som violinist en fornøjelse at lytte til - Habadekuks 
varemærke er den store blæsersektion, der puster en snert af salsa og jazz ind i 

mange af melodierne. Det tager de ikke skade af - for nu at tage den på jysk. Der 
er næsten karnevalsstemning over orkesterets version af Polka Hamborger 

Himmerland, som er hentet i Smed Kristians nodebog fra 1866 i Siem i Himmerland. 
Sådan bærer man også en spillemandstradition videre. 
Kom og vær med til at feste med Habadekuk! 

 
 

Roskilde Spillemandsstævne 
 
Fredag den 29. juli - lørdag den 30. juli - søndag den 31. juli. 
På Kildegården og i Folkeparken. 

Her er nogle af de mange spillegrupper, du kan opleve på årets stævne: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Elvings Spelmanskapell (S) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Rebild Spillemændene 
 

 
Lørdag kl. 13.30-14.55 kan du deltage i en af disse tre spændende workshops: 
1) Sammenspil med Rebild Spillemændene, alle instrumenter er velkomne.  

2) Dans med Rebild Spillemændene.  
3) Violinteknik med Leif Elving, for begyndere og let øvede.  

Workshopdeltagelse er gratis. 
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Hedeselskabet 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Højreby Spillemandslaug 
 

 
 
Se mere på stævnets hjemmeside via www.lirumlarum.dk 

 
 

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

 

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
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