
Lirekassen 
Januar 2017 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Roskilde Spillemandsstævne 

 
 
DECEMBER 

Onsdag 21. Onsdagsaften  

 
JANUAR 

Onsdag 4. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Søndag 8. Irske og franske danse Aftenskolen 

Onsdag 11. Onsdagsaften  

Søndag 15. FolkeKons Folk Roskilde 

Onsdag 18. Onsdagsaften  

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. 
 

4.1. 
19.30 Undervisning i Thy-danse med Hanne og Poul fra Køge - Anette, Bue, Kaj Åge 

og Morten spiller til 
21.00 Anette, Bue og Kaj Åge med lidt af hvert 
 

11.1. 
19.30 Bunkespil m. forspiller Jørgen Sten: Fædrelandspolka – Kom vo`sook – 

Ostindiens Velkomst – Aben hedder Jacko - Hans Chr. drog til stads – Der bor 
en bager – Contra 4 Tuur – Rask Kontra – Hopsa fra Salling. Reserve: Ingers 
Brudvals – Mads Enggårds Hamborger. 

20.00 De Andre 
21.00 Knågstykker 

 
18.1. 
19.30 Spontan-bunkespil m. Jørgen Jørgensen 

20.00 Roskilde Spillemandslaug 
21.00 Fur-spillemændene 
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25.1. 
19.30 Bunkespil m. forspiller Jørgen Sten: Ringridningspolka – Böl Olles Sch. (H-mol 

sch.) – Unser Alte Kath - Russeren – Dal Johans Vals – Knuds 2. Trekant – Den 
Gamle mand – Gammel Tretur fra Vrøgum - Taterhopsa. Reserve: Hemmelig 

Sekstur. 
20.00 Takt & Tone 
21.00 Mandagsholdet m. Kristian Bugge 

 
Hilsen Karen Louise og Annette – onsdagsværter januar 2017 

 
 

Onsdagsværter 1. halvår 2017 

Februar: Mette Vedfelt, tlf. 22 11 18 93 

Marts: Birthe og Kurt, kurtjohannielsen@gmail.com 
April: ? Ledig 

Maj: Kirsten Meinertz, tlf. 59 44 04 54, 21 45 88 02 
 

Vi søger stadig en vært i april! Onsdagsværten bestemmer spillegrupper og står 
for det praktiske. Man kan jo være flere om at dele opgaverne. 
Yderligere oplysninger hos Birthe eller Kurt: kurtjohannielsen@gmail.com 
 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Fra oldermanden 

Nu vi står ved slutningen på år 2016, vil jeg sige jer alle tusind tak for mange dejlige 
stunder i det forgangne år. Ud over de faste arrangementer i form af onsdagsdans, 

stævne, havnedans, fællesbal og laugsaftener har året også budt på et fantastisk 
jubilæumsarrangement, som blev en skøn dag med masser af spil, dans og lytten til 

dejlige toner. 
2016 har også været året, hvor en del af de faste arrangementer har fået nye 
arrangører – Kurt og Birthe har taget over med onsdagscafeen, Lise står nu for 

laugsaftenerne, og stævnegruppen står nu i fællesskab for at koordinere stævnet i 
2017. Så alt i alt fortsætter laugets aktiviteter på bedste vis med nye folk på 

posterne. Hvor er det dejligt. 
Det er fantastisk dejligt, at vi stadig har et laug med masser af aktive medlemmer, og 
hvor mange er involverede i organiseringen af laugets mange aktiviteter. 

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår! 
På gensyn i det nye år til laugsaftenen den 4. januar. 

Håber vi også må få mange dejlige timer sammen i 2017. 

Mange hilsener - Ida, oldermand 

 
 

Laugsaften onsdag den 4. januar 

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 får vi igen fornøjelsen af at møde Michael Graubæk. Aftenens 

tema er – ligesom i september – 'at være forspiller'. 
Aftenens forløb er som følger: 

mailto:kurtjohannielsen@gmail.com
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18.30 – 19.30 Vi spiller fra aftenens program, gerne med skiftende forspillere. 
19.30 – 19.35 Meddelelser. 

19.35 – 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand.  
20.00 – 20.15 Månedens melodi er blevet til 'månedens 2. stemme', som hører til: 

Aben hedder Jacko 
20.15 – 21.30 Vi fortsætter med aftenens program. 

Spilleprogrammet til aftenen er: 

Jakobsens Rheinlænder nr. 2 - Ane Louises fynbo - Rævens vals - Schottis e. Plog 
Anders Hansson - Aben hedder Jacko - Schlaraffenland - Smedepolka - Roskilde 

Rheinlænder nr. 1 - Kylling-Sørens Dans - Kræn Gaades Firetur - Halvfemtetur fra 
Vommevad - Sebbersund Hopsa - Vidars Polka - Den halve kæde - Firtur fra Vejle 

Vestegn - Firtur Oksbøl - Lille Serenade. 
Reserver: Ingers Brudvals - Kom vo´sook - Ostindiens velkomst - Hej fi-de-li Niels 

Thamsen - Hans Chr. drog til stads - Der bor en bager. 
Noderne findes på spillefolk.dk 

De næste laugsaftener: 1. februar og 1. marts 2017. 

 
 

Laugets udespilsliste for 2017 

Udespilslisten for 2017 ligger nu på 
spillefolk.dk Det er en brutto-liste på 33 

melodier, og den ligger direkte under 
'Roskilde Spillemandslaug'. 

Til hvert udespil bliver der udarbejdet en 
forkortet liste, og denne liste kommer til at 
ligge under 'Nyeste repertoirelister 

Roskilde'.  
På den måde kan vi komme til at variere 

vores udespil. 
 
   Udespil ? 

 
 
 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Husk dobbeltbal lørdag den 4. marts med Jæ Sweevers og RejseOrkestret. 
Læs mere i kommende Lirekasse. 
 

 
 

Husk generalforsamling lørdag den 18. marts - med efterfølgende fællesspisning og 
bal. Læs mere i kommende Lirekasse. 
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Folk Roskilde 
 

FolkeKons: "Fra asken til ilden" 

 

Søndag den 15. januar kl. 16.00 
Gimle, Helligkorsvej 2 (dørene åbner kl. 15.30). 

Forsalg: www.roskildebilletten.dk 100 kr.+ gebyr 10 kr. 

Ved døren 125 kr. 
Ungepris 50 kr. 

 
Traditionen tro får Folk Roskilde igen i 2017 besøg af studerende fra Musikkonserva-
toriets folkemusiklinje. Vi kan glæde os til en stor gruppe, der med deres ildhu og 

spilleglæde atter en gang vil overbevise os om, at folkemusikken lever og har det 
godt. Nyd en hyggelig eftermiddag i Gimle-Tanken - måske med kaffe og kage på 

bordet. 
Musikkonservatoriet i Esbjergs formelle folkemusikuddannelse, bedre kendt som 
FolkeKons, drager igen i år på deres årlige turné rundt i Danmarks rige, denne gang 

under sloganet "Fra asken til ilden". Den berømte tyske komponist Gustav Mahler 
sagde engang "Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der 

Asche". Sagt på jævnt dansk: "Hold bålet i gang, i stedet for at tilbede asken". Under 
sloganet "Fra asken til ilden" sætter FolkeKons fokus på netop Mahlers opfattelse af 
tradition, hvor den dybe respekt for musikkens rødder - uden at begrænse 

nysgerrighed og skabertrang - smeder nye klange af gamle toner. Tradition er altså 
ikke det, som engang var, men det, som lever videre - foranderligheden som mindes, 

husker … og lægger til. 
Repertoiret på årets turné er alsidigt og spænder vidt. Fra det stilfærdige og inderlige 
til det vilde og medrivende tager FolkeKons publikum på en rejse gennem Danmark. 

Sjælfulde sange udsættes for fløjtens blide hvisken og celloens varme tone. Vilde 
melodier danser fra klarinetten om kap med akkordeonet, og violinens skarpe toner 

svæver højt over klaverets brede klange. 
 

 
 

FolkeKons 2017: 
Simon Voigt, sang - Nathasja Vosgerau Hansen, violin - Jonas Lærke Clausen, violin 

- Troels Dueholm Nørgaard, blokfløjter - Mette Qvist-Jensen, tværfløjte - Martin 
Strange - Justine Hald Boesen, akkordeon, sang - Maja Aarøe Freese, cello, sang 
- Tobias Dahl, klaver. 

 

http://www.roskildebilletten.dk/
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Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Irske og franske danse 

Søndag den 8. januar kl. 12.00-15.45 

Lærer: Elsebeth Rønne 
Gråbrødre skole, lokale 24 

Pris: 225 kr. 
Hold nr. 6131 

  
Kom og prøv et mix af irsk kvadrilledans og par-/kædedanse fra Frankrig. 

 

Den irske musik vil variere mellem reels, jigs og polkaer, 
og vi vil danse mindst én irsk setdans i sin helhed, 

bestående af flere sammenhængende figurer. Vi vil øve de 
basale trin og figurdele og måske også forsøge at øve lidt 
sværere trin. 

 
 

De franske danse er fra forskellige områder i Frankrig, og 
vi danser pardanse til musiktyper som bourée, mazurka, 
’anderledes’ valse samt kædedanse med musik fra 

Bretagne. 
 

 
 

 

Du kan læse om alle vores andre nye hold på aftenskolens hjemmeside via 
www.lirumlarum.dk 

Venlig hilsen, Mette 
 

 
 

Roskilde Spillemandsstævne 
 

Planlægning af stævnet 2017 

Stævnegruppen har nu holdt møder i oktober, november og december. Til 

opstartmødet i oktober kom der flere nye ansigter - og alle deltog i en bred, god 
idéudveksling. Tre af de nye "hænger på" og har påtaget sig opgaver  
Nogle fra den tidligere stævnegruppe er gået ud; blandt de resterende er der sket lidt 

omfordeling af opgaver. 
Trods startvanskeligheder er vi alle opsat på at afholde stævnet i 2017! Det bliver i 

weekenden 4.-5.-6. august. Alle dage på Østervangsskolen - med en lille 
overraskelse søndag. 

 
Har du lagerplads? På grund af den forestående ombygning af området omkring 
Kildegården mister vi det rum, hvor vi opbevarer stævnets pavilloner, bannere, skilte 

og andet grej. Vi efterlyser derfor lagerplads: 6-8 m2, tørt og aflåseligt. Formentlig 
bliver det aktuelt allerede i løbet af foråret. 

Henvendelse til Svend Ejvin, 24 27 49 06, svendejvin@gmail.com 
 
Hilsen Stævnegruppen 

 



 6 

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

 

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 

 

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

 

 

 
 

Godt nytår! 

mailto:oldermanden@yahoo.dk

