
Lirekassen 
December 2016 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Fællesmødet  

 
 
NOVEMBER 

Onsdag 23. Onsdagsaften  

Søndag 27. Free style mazurka og hambo Aftenskolen 

Onsdag 30. Onsdagsaften  

 
DECEMBER 

Søndag 4. Irsk violin Aftenskolen 

Onsdag 7. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Torsdag 8. Musikken i billedkunsten Aftenskolen 

Lørdag 10. Rasmus Lyberth med band Folk Roskilde 

Onsdag 14. Onsdagsaften  

Onsdag 21. 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. 

 
7.12. 
19.30 De Finn-urlige Spillemænd 

20.20 TrioNorr 
21.20 Årets julelangdans samt finnskogspols og sønderhoninger med Piraterne 

 
14.12. 
19.30 Dans med lidt danseinstruktion, musik: elever fra Roskilde Musiske Skole ved  

Alexandra Carlgren og Karen Brodersen 
20.10 Fællesspil 

20.50 Sirenerne 
 
21.12. 

19.30 Fællesspil 
20.00 Roskilde Spillemandslaug  

21.00 Frøberg-spillefolkene spiller til årets sidste dans 
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Fællesspil: 

14.12. (NB kl. 20.10-20.50). Forspiller: Jørgen Sten Andersen 
1. sæt: Jens Frederiksens Polka - Vidars Polka – Filibomvalsen – Den fine Madam Sne 
– Schottish fra Kall – Oldermandens Schottish – Brøndums Hopsa. 

2. sæt: Rask Kontra – Contra4tuur – Halvfemtetur fra Vommevad – Kontra med Mølle 
– Lille Serenade. 

Reserver: Bette Mett – Unser Alte Kath – Russeren – Så vender vi æ røv til æ dør. 

21.12. Forspiller: Knud Kristiansen 

Rasmus Skævbiens polka – Svend Madsbølls anden polka – Schottish fra Porjus – 
Sveskes Vals – Den halve kæde – Lille serenade engelsker – Simpel sekstur - 

Holmstrup Firtur – Hambo, I.P. Nystrøm – Holevvalsen. 
 
NB! Ingen onsdagsaftener imellem jul og nytår. 

Alle ønskes god jul og godt nytår! Vi ses igen på Kildegården til onsdagsaften 4.1. 
  

Vært i december: Bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug 
Hilsen Jens Markvard Andersen, 43 62 12 13 
 

 

Har vi glemt at spørge dig? 

Vi har heldigvis onsdagsværter til tre af forårsmånederne. Tak for det. 

Men der mangler stadig værter til marts og april måned. Lad os høre fra dig! 

Venlig hilsen de nye koordinatorer - Birthe & Kurt, kurtjohannielsen@gmail.com 

 
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 7. december 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 
onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården kl. 18.30-21.30. Den tredje onsdag i 

hver måned spiller lauget til dans kl. 20-21. (Ændringer kan forekomme). 
 

På denne laugsaften kommer Nicolaj Wamberg, som vi jo har haft fornøjelsen af at 
møde tidligere. Aftenens tema er "at smide skidt på". (Og det er ikke kun violiner, der 

kan gøre det). Nicolaj udvælger nogle melodier, der er oplagte til at øve det på. 

Aftenens forløb er som følger: 

18.30 – 19.30 Vi spiller fra aftenens program – nogle melodier "med skidt" og nogle 
"uden skidt". 

19.30 – 19.35 Meddelelser. 

19.35 – 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand.  
20.00 – 20.10 Månedens melodi er: Sångshyttevalsen. 

20.10 – 21.30 Vi fortsætter med aftenens program.  

Spilleprogrammet til aftenen er: 

Ane Louises fynbo - Melchiors rejlænder - Böl Olles Schottis - Den halve kæde - Rask 
kontra - Aben hedder Jacko - Kirstens hambo - Vigers polska - Knud Jepsens vals - 

Drillehopsa. Oksbøl polka - Roskilde reinlænder nr. 1  - Oldermandens scottis - Nine 
pins reel - Unser alte Katze (tyskeren) - Russeren - Kræn Gaades firtur - Halvfemtetur 
fra Vommevad - Hornfeld - Sångshyttevalsen. Noderne findes på www.spillefolk.dk 

 
De næste laugsaftener: 4. januar 2017 og 1. februar 2017. 

mailto:kurtjohannielsen@gmail.com
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Roskilde Folkedanserlaug 
 

Dobbeltbal med Jæ Sweevers og RejseOrkestret 

Lørdag den 4. marts i Østervangsskolens festsal, Astersvej 15, 4000 Roskilde. 

Vi starter som altid med festmiddag kl. 18.00 i Restaurant Hua Long - 50 m fra 

Østervangsskolens festsal. 
Pris inkl. dessert med is og kaffe 139 kr., ekskl. drikkevarer. Middagen bestilles hos 
Restaurant Hua Long på tlf. 46 35 22 66 inden den 23. februar, og betales i 

restauranten ved ankomst samtidig med bestilling af drikkevarer. 

Kl. 20.00-23.30 er der dobbeltbal med Jæ Sweevers (sønderhoningdans) og 

RejseOrkestret (alm. folkedans). 
Entré 150 kr., billetter købes ved indgangen.  

Salg af kaffe, te og kage, samt sodavand, øl, vin og små sorte. 

Yderligere info: Jens Markvard Andersen, jmandersen7@gmail.com, 61 60 11 04. 

 
 

Generalforsamling og bal 

Generalforsamling i Roskilde Folkedanserlaug lørdag den 18. marts kl. 15 på 
Kildegården, 1. sal, i h.t. vedtægter for Roskilde Folkedanserlaug. 

Derefter: 
Fællesspisning kl. 18 af medbragt mad (husk service). Vin og drikkevarer kan købes 

i baren. 

Bal kl. 19.30 - gratis for alle medlemmer af Lirum Larum. 

Musik spilles af fem forskellige orkestre med relation til Roskilde Spillemandslaug. 
Interesserede orkestre, der ønsker at spille i ca. 40 min. til generalforsamlings-

ballet, kan kontakte Jens Markvard (61 60 11 04 eller jmandersen7@gmail.com). 

Nærmere info om generalforsamling og bal i en senere Lirekasse. 

 
 

 

Folk Roskilde 
 

Rasmus Lyberth m. band 

– den store stemme fra Grønland 

 

Lørdag den 10. december kl. 19.30 
Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg: www.roskildebilletten.dk 175 kr. + 

gebyr 10 kr. 
Ved døren: 200 kr. 

Ungepris: 50 kr. 
 
December måned vil stå i Grønlands tegn. Med 

Rasmus Lyberth, bakket op af et fantastisk band, 
kan vi nyde de vidunderlige sange, som få af os 

forstår – men til gengæld føler helt ind sjælen. 
Rasmus Lyberth kan fylde spillesteder til bristepunktet og begejstre både publikum og 
anmeldere. Det er en betagende og helt enestående oplevelse at høre Rasmus 

Lyberth synge. Han besidder en ganske speciel evne til at formidle de dramatiske, 

mailto:jmandersen7@gmail.com
mailto:jmandersen7@gmail.com
http://www.roskildebilletten.dk/
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storslåede og kontrastfyldte fortællinger, der både findes i Grønlands natur og i 
menneskeskæbner.  

Med sin selvkomponerede musik og sin fængslende stemme synger Rasmus om 
Grønlands natur, befolkningens vilkår og hjemlandets udvikling, så det trodser alle 

sprogbarrierer og går lige i hjertet på publikum. Det er uanset, om publikum lytter til 
ham i Royal Albert Hall i London eller til en af han særdeles populære julekoncerter, 
der år efter år fylder Christians Kirke på Christianshavn med et begejstret publikum.  

Rasmus Lyberth har gennem sin karriere sunget over en stor del af verden, men et af 
højdepunkterne var, da BBC inviterede ham til at medvirke til en Proms-koncert i 

Royal Albert Hall i 2011. Denne koncert blev optaget og har været vist i hele verden. 
Den er også blevet sendt i DR2. 
I snart 20 år har Rasmus Lyberth spillet særlige julekoncerter i Christians Kirke i 

København. Koncerterne har altid været udsolgte, og efter sidste års koncert skrev 
publikum bl.a.: 

”Rasmus Lyberth formår at indfange en drøm og viderebringe den til os, der endnu 
ikke har lært den svære kunst at fange drømmen.” 
I år kan vi opleve Rasmus Lyberth med band i Folk Roskilde. Og vi kan love en stor og 

helt speciel oplevelse med det fantastiske band! 
 

 

 
 
Bandet består af: 

Rasmus Lyberth (vokal, guitar) 
Alain Apaloo (guitar) 

Ayi Solomon (percussion) 
Kristoffer Jul Reenberg (keys) 
Ulrik Andersen (bas). 

 
Det er en udsøgt fornøjelse for Folk Roskilde at kunne indbyde til denne ”jule”koncert. 

 
Arrangementet støttes af Rokilde Kommune og Statens Kunstfond. 
Blomster fra Gadstrup Blomster. 
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Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

 

Irsk violin 

Lærer Louise Ring Vangsgaard 
Søndag den 4. december kl. 12-18 

Kildegården lokale 107, Helligkorsvej 5, 
4000 Roskilde 

Hold nr. 6331 
  
I første del af kurset lærer vi nye tunes og bruger 

lidt tid på ornamentation. 
Anden del foregår som session, hvor vi spiller, hvad 

vi kan af irske tunes. Man spiller med på det, man 
kan, og får forhåbentlig lyst til at lære mere. 
 

1. del kl. 12-15.30 (med lidt pauser jo) 
2. del kl. 16-18 session 

Tilmelding og betaling til aftenskolen på konto 2905 2551644114. Yderligere 
oplysninger på aftenskolelirumlarum@gmail.com eller 22 11 18 93. 

 
 

Debatarrangement: Musikken i billedkunsten 

Foredrag og debat med kunsthistoriker Vibeke Bach. 

Torsdag den 8. december kl. 17.00  
Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes vej 14, 4000 Roskilde 

Pris 130 kr. 
 

 
 

En muse/et talent kommer sjældent alene, mange billedkunstnere var også musikere, 
og en debat om kunstens nødvendighed i vores "regnearks-tid" er der hermed 

åbnet for.  
Sanger i Det Kongelige Operakor Lasse Christian Bach og pianist Louise Schrøder 
deltager i dette arrangement. 

Tilmelding til aftenskolen, se ovenfor. 
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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 i Lirum Larum-foreningerne 11/10 
 
Til stede: Kurt Nielsen (onsdagsaftenerne), Per-Bjørn Andreasson (Musikaftenskolen), 

Mette Vedfelt (Musikaftenskolen), Jens Markvard Andersen (Folkedanserlauget), Lene 
Buch (Folk Roskilde), Ida Soer Johannesen (Spillemandslauget), Iben Gaarde-Nissen 
(Lirekassen) og Lisbeth Due Andersen (fabrikssekretær). 

 

 
 
1) Datoer. Folk Roskilde: 11/11 Jansberg med opvarmning af Floating Sofa 

Quartet. 10/12 Rasmus Lyberth. 2017: 15/1 Studerende fra Folkemusik-
konservatoriet. 4/2 The Jeremiahs (IR). 17/3 Sofia Liebebrandt (S). 1/4 er reserveret. 
29/4 Robin Stableton. 14/9 Greg Russel + ?. 5/10 Fairport Convention (UK). 17/11 

Ten Strings and a Goatskin (CA). Folkedanserlauget: 19/11 Fællesbal. 4/3-17 
Dobbeltbal med Jæ Sweevers og Rejseorkestret. Spillemandsstævnet: 4–6/8 2017. 

Musikaftenskolen: 8/12 Musikken i Billedkunsten. 2017: 4/3 Undervisning på 
Fanødagen. 24/3 Afslutningskoncert. 7/3 Generalforsamling. Folk Roskilde, Spille-
mandslauget og Folkedanserlauget: fælles generalforsamling 18/3-17. 

2) Roskilde Spillemandsstævne 2016 gik godt. Hans Ivar Christoffersen, som 
har været aktiv som koordinator for stævnet i en årrække, stopper på posten, og fra 

fællesmødet skal der lyde en stor tak til Hans Ivar for den store indsats. Der er 
opstartsmøde ang. stævne 2017 torsdag 20/10-16. 
3) Onsdagsaftener. Fabrikkens trofaste koordinator gennem mange år, 

Kristian Søe Højberg, døde for få måneder siden efter kort tids sygdom. Nye værter 
og koordinatorer er Birthe Hansen og Kurt Nielsen. Kurt oplyser, at onsdagsaftenerne 

annonceres på Kultunaut. 
4) Lirekassen/Iben: Det er vigtigt, at der er styr på det materiale, som 
fremsendes til redaktøren. Iben ønsker kun at modtage indlæg 1 gang (ikke samme 

indlæg indsendt af forskellige personer). Hjemmesiden går godt. 
5) Kildegården. Der er intet nyt ang. ombygning, udvidelse og forandringer. 

6) Infofolder. Iben har færdiglavet den fælles infofolder. Den trykkes hos 
Roskilde Kopi & Print. Der laves ikke et fælles indstik; de enkelte foreninger kan evt. 
selv lave indstik med egne datoer. Folderen sendes i trykken, når facts om stævnet 

2017 er afklaret. 
7) Tegningsret. Emnet har været oppe på tidligere fællesmøder, og der 

spørges til status i de forskellige foreninger. Nogle af foreningerne mangler stadig at 
tage stilling til emnet og vil derfor kigge på det. 
8) Næste fællesmøde: torsdag 2. marts 2017. Samme aften og efter 

fællesmødet vil der blive afholdt generalforsamling i Klejnekassen. 
 

Ref.: Lisbeth Due Andersen 
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……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

 Onsdagsaftenerne (koordinatorer Birthe Hansen & Kurt Nielsen, 

kurtjohannielsen@gmail.com) 

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

 Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen, 

jmandersen7@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 (vedr. Roskilde Spillemandslaug), til 

katelarsen13@hotmail.com (vedr. Roskilde Folkedanserlaug) eller til lebuchha@webspeed.dk 

(vedr. 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 

 

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

 

 

 
 

Glædelig jul 

ønskes alle 

Lirekassens 

læsere! 

 

mailto:oldermanden@yahoo.dk

