
Lirekassen 
Marts 2017 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Folk Roskilde 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Roskilde Spillemandsstævne 

 

 
FEBRUAR 

Onsdag 22. Onsdagsaften  

 
MARTS 

Onsdag 1. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Lørdag 4. Sønderho: Harmonika - Violin Aftenskolen 

  Dobbeltbal Folkedanserlauget 

Onsdag 8. Onsdagsaften  

Onsdag 15. Onsdagsaften  

Fredag 17. Sofie Livebrant Trio Folk Roskilde 

Lørdag 18. Generalforsamlinger 

Generalforsamlingsbal 

Folkedanserlauget og 

Spillemandslauget 

Onsdag 22. Onsdagsaften  

Fredag 24. Afslutningsfest Aftenskolen 

Onsdag 29. 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. 
 

1.3. 
19.30 RejseOrkestret med instruktion i Roskilde-danse 

21.00 Roskilde Spillemandslaug 

8.3. 

19.30 Bunkespil 
20.00 Vanløse Almindelige DanseOrkester - også med sang 

21.30 Finnskogspols 

15.3. 

19.30 Bunkespil 
20.00 Sirenerne 

21.00 Frøberg 
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22.3. 
19.30 Bunkespil 

20.00 Anette og Dorthe 
20.30 Selsølåter ved Svend-Erik Pedersen 

29.3. 
19.30 Bunkespil 

20.00 Røros m. Bue & Douglas 
21.00 Dobbelt Op 

Værter: Birthe & Kurt 

 

Bunkespil: 

8.3. Forspiller: Jørgen fra Jyllinge. 

Niels Jørgensens Polka – Gånglåt eft. Skomarfar – Knud Jepsens Vals – Flyv og Skub 
Kontra – Gammel Tretur fra Vrøgum – Te æ fja si’e – Den Sortbrogede ko – Den store 

Hamborger - Molbodrengens Hopsa. Reserve: Karens vals – Karis Pers Polska – Vagns 
Schottish. 

15.3. Forspiller: Jørgen fra Jyllinge. 

Hultkläppens Vals – Norsk Reinländer (Ringnesen) – Polska/Hambo eft. Anders 

Jonsson - Galopkontra – Kontra med Mølle – Russeren - Bette Mett – Anglais (Ola 
Hansson) – Myldretid i Malmø. Reserve: Kirstens Hambo – Svensk Annas Vals – Sch. 
från Blyberg. 

22.3. Forspiller: Jørgen fra Jyllinge. 
Drengenes march (danserne bedes gå rundt i salen) – Storm (polka rundt i salen) – 

Pe’Broens Rheinlænder (fynbo) – Al Capones Vals – Ottetur fra Randersegnen (også 
kaldet: Lars Kusks Firtur) – Morten Larsen – Gryderup Tro – Den muntre kreds – 

Taterhopsa. Reserve: Vigers Polska – Hamborger fra Ribe – Pileknäckeren. 

29.3. Forspiller: Jørgen Jørgensen. 

Jens Frederiksens Polka (Als) – Den skæve – Lasse i Svarven – Oldermandens 
Schottish – Kevins Fanny Power – Berliner fra Vorbasse – Svingkontra (husk: 4 

repriser) – Nine Pins Reel – Hopsa fra Salling (D-dur). Reserve: Esse Schottish – Knud 
Jepsens Vals - Mads Enggårds Hamborger. 
 

Jeg har ofte haft den fornøjelige opgave at sammensætte et spilleforløb. Det kan 
gøres på mange måder – naturligvis. Når jeg arbejder med forløbene, gør jeg brug af 

de mange danseoplevelser, jeg har fået gennem de sidste 40 år – men jeg gør også 
brug af andres erfaringer, heriblandt Lang Linkens. Da jeg synes, at andre også skal 
have del i disse erfaringer, er her en adresse til en artikel, skrevet af Poul Lendal fra 

Lang Linken. Læs og lær: https://livilauget.wordpress.com/2012/08/18/lang-linken-
hvordan-laver-man-et-godt-bal/ 

På den side er der en henvisning til Rejseorkestrets holdning til samme emne. 

Med spillehilsen 

Jørgen fra Jyllinge 
 

 

Havnedansen 

Nu nærmer tiden sig igen for Havnedansen om onsdagen på Museumsøen. Har du et 

ønske om en melodi/dans, der skal spilles på havnen, så send en mail til 
knudkristiansen@mail.dk 
Der er plads til ca. 6-8 nye melodier. 

Melodiønsket skal helst være sendt senest 15. april, så jeg kan nå at få dette lært, 
inden Havnedansen starter. 

Mvh Knud Kristiansen 
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Månedsværter 

OBS! April måned mangler stadig en onsdagsvært! 

Onsdag er det jo hver uge, men dette kan blive en anarkistisk måned, uden planlagt 
program og kager! Dvs.: 

* Ingen lægger program, men interesserede kan skrive sig på spilleliste. 
 

 

?  
 
* Ingen stiller borde op på forhånd, pynter lokalet, brygger kaffe og tevand, bager 
kager, men initiativer modtages gerne. 

* Alle bedes give en hånd med opgaverne, oprydning, opvask, kaffebrygning, tevand, 
mælk osv. 

Vi lægger en spilleliste frem i marts måned og tager imod initiativer. 

Venlig hilsen Birthe og Kurt, koordinatorer for onsdagsaftenerne. 

Email: kurtjohannielsen@gmail.com - Tlf.: 31 22 41 67. 
 

Månedsvært i maj: Kirsten Meinertz, tlf. 59 44 04 54, 21 45 88 02. 
 
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 1. marts 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 

onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården kl. 18.30-22.00. Lauget spiller til 

dans kl. 21-22. 

Den 1. marts kommer Nicolaj Wamberg og øver med os en time samt er forspiller 

ved laugsspillet til onsdagsdansen til sidst. 
Aftenens forløb er som følger: 

18.30 – 19.25 Vi øver aftenens program. 
19.25 – 19.30 Meddelelser. 
19.30 – 21.00 Rejseorkestret spiller til dans, og vi holder pause fra laugsaftenen. 

21.00 – 22.00 Lauget spiller aftenens spilleprogram til dans. 

Spilleprogrammet til aftenen er: 

1. sæt: 40 års marchen - Melchiors rejlænder - Böl Olles Schottis - Den runde sekstur 
- Otte mands reel - Drillehopsa. 

2. sæt: Adam og Eva i paradis - Fynbo (sommerpolka) - Mazurka fra Ringgive - Rask 
kontra - Kyllinge Sørens dans - Sebbersund hopsa. 
3. sæt: Vidars polka - Unser alte Kath (tyskeren) - Russeren - Forkert vals - Du har så 

ømt et øje - Pouls firtur - Tosse Marens totur - Bette mand i knibe. 
Reserve: Svensk Annas vals og Anglais af Per Svensson. 
Noderne findes på Spillefolk.dk 

mailto:kurtjohannielsen@gmail.com
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Laugsaftenerne i april og maj: 
På laugsaftenerne i april og maj vender vi tilbage til den gamle ordning med under-

visning/øvning fra 18.30 til 21.00 og spil til dans fra 21.00 til 22.00. 
Der bliver mulighed for at evaluere de to ordninger på generalforsamlingen lørdag den 

18. marts. 
 
 

Generalforsamling 

Husk generalforsamling lørdag den 18. marts kl. 15 på Kildegården, 1. sal. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på general-

forsamlingen, skal være oldermanden i hænde senest 14 dage før. 

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18 af medbragt mad (husk 

service). Vin og andre 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 (se program i februar-
Lirekassen). 

 

 
 

 

Spilleliste for marts 

Spillemandslauget skal indlede generalforsamlingsballet lørdag 18. marts kl. 19.30 

til 20.30, og jeg glæder mig til at være forspiller. Håber, at I alle vil være med. 

Som meddelt i Lirekassen/februar er der skovtur søndag 2. april, arrangeret af 

Roskilde Folkedanserlaug. Fint initiativ. De håber, at vi spillemænd vil stille op til 
aftenens bal. Jeg foreslår derfor, at de af os fra spillemandslauget, der deltager, 
spiller det samme repertoire som til ballet 18. marts. Jeg stiller gerne op som 

forspiller. 

Bemærk de mange reservemelodier. De er med, så der er lidt ekstra at tage af - både 

til generalforsamlingsballet og til skovturen 2. april. 

1. sæt: Jacobsens Rheinlænder nr. 1 - Jacobsens Rheinlænder nr. 2 – Rævens Vals – 

Schottish eft. Plog Anders Hansson (Verdens bedste Schottish) – Hemmelig Sekstur – 

Sebbersundhopsa. 

2. sæt: Halvfemtetur fra Vommevad – Kræn Gaades Firtur – Knuds Anden Trekant – 

Den gamle mand – Jødetur fra Mors – Sekstur på række – Tellings Hopsa. 

3. sæt: Kom vor sook (Kalderåb på Fanø: ”Kom mine får”. Det virker) – Ostindiens 

Velkomst – Hans Chr. Drog til Stads – Der bor en bager – Ingers Brudvals. 

Reserve: Eriksmålar Marknadsvals – Sch. fr. Blyberg – Böl Olles Schottish (H-mol 

schottish) - Vidars Polka – Smedepolka - Kirstens Hambo – Baglæns Kontrasejre – 
Flyv og Skub Kontra – Kontra med Mølle - Firetur fra Vejle Vestegn (Th. Thomsens 

Firtur) – Firtur Oksbøl – Taterhopsa. 

Jørgen fra Jyllinge 
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Guldbryllup 

Kære onsdagsaftensdeltagere og andet godtfolk. 
Den 8. april har undertegnede - Lene og Jørgen – været gift i 50 år. På dagen er vi 

bortrejst, men onsdag 12. april vil vi gerne markere det med en lille komsammen fra 
19.00 til 19.30. Vi vil foreslå, at vi (alle spillefolk) indleder med at spille Karens Vals. 

Derefter skænker vi gerne et glas rødvin/hvidvin eller to sammen med lidt ost og 
pølse. Onsdagsaftenen forløber i øvrigt ganske som den plejer. 
Når vi har valgt at markere det en onsdagsaften, er det fordi netop denne aften er 

noget særligt for os. Vi var sammen med Lene Buch og én mere (som vi desværre 
ikke kan huske) dem, der tog initiativet til onsdagsaftenerne i 1982. Konceptet er det 

samme som dengang. Eneste nyskabelse er bunkespillet fra 19.30 til 20.00. Og hvilke 
aftener har det ikke været. Vi ses.  
Gaver – glem det. Vi er glade, bare I kommer. 

Kærlig hilsen - Lene og Jørgen 

 
 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Dobbeltbal med Jæ Sweevers og RejseOrkestret 

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

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. 

 
Dobbeltbal i festsalen på Østervangsskolen kl. 20.00-23.30 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. 

 
 

Generalforsamling 

Indkaldelse til generalforsamling for regnskabsår 2016 - afholdes lørdag den 18. 
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: jmandersen7@gmail.com eller til Jens Markvard Andersen, Hyrdeengen 245, 

http://gmail.com/
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2625 Vallensbæk. Vi opfordrer medlemmerne til at møde talstærkt op til general-
forsamlingen. 

Dagsorden i h.t. vedtægter: 
1) Valg af ordstyrer (bestyrelsen peger på Lisbeth Due) 

2) Formandens beretning til debat og godkendelse 
3) Kassererens beretning til debat og godkendelse 
4) Indkomne forslag og debat 

5) Valg af formand, lige år (ikke aktuelt i år) 
6) Valg af kasserer, ulige år (Kate Larsen modtager genvalg) 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (to bestyrelsesmedlemmer modtager ikke genvalg, 
og to bestyrelsespladser er ledige) 
8) Valg af revisor og revisorsuppleant (Anne Pedersen genopstiller) 

9) Eventuelt 
Der er garanti for, at man ikke automatisk skal indtræde i bestyrelsen ved fremmøde 

til generalforsamlingen. Så vi håber, at vi ser rigtig mange medlemmer, der har lyst til 
at komme og medvirke i debatten. 
 

Generalforsamlingsbal 

Lørdag den 18. marts på Kildegården, lokale 101, 1. sal - gratis adgang for alle 
medlemmer af foreningerne i Lirum Larum. 

Program: 
Kl. 18.00-19.45 Fællesspisning af medbragte retter. Der opfordres atter til, at nogen 

foredrager en sang el.lign. under spisningen. 
Kl. 19.45-20.45 Dans til Roskilde Spillemandslaug 
Kl. 20.45-23.00 Dans til forskellige orkestre 

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

Venligste hilsener fra os alle i bestyrelsen  

 
 

Søges: Hjælperkorps til barvagt m.v. 

På de seneste bestyrelsesmøder har vi drøftet, hvordan vi fremover ved arrange-
menter med baller m.v. kan få medlemshjælp til salg af indgangsbilletter og til salg i 

baren m.v. Dette er for at aflaste den lille bestyrelse, som har været den faste stok 
med praktisk hjælp ved ballerne de sidste par år. Selvfølgelig har der været rigtig stor 
medlemsopbakning, og mange har været flinke til at give en hånd med det praktiske 

igennem de sidste par år, og en stor tak til jer alle for denne hjælp. Uden denne 
opbakning havde ballerne ikke kunnet gennemføres. 

Alligevel kunne vi i bestyrelsen godt tænke os, at nogle af vores medlemmer ville 
tilkendegive, at de har lyst til at supplere bestyrelsen med hjælp til ballerne m.v. 

Derfor opfordres vores medlemmer til at melde sig til at passe en entrévagt eller en 

barvagt på 1 time ved vores arrangementer. Normalt er der to personer på 

posterne hvert sted. Kompensationen herfor vil være: gratis entré ved det 
pågældende bal. 
Dorte Sandal har meldt sig som ansvarlig koordinator. Hun vil fremover have overblik 

over, hvor mange hjælpere der er behov for, og hun vil også kunne oplyse om, 
hvilket tidspunkt der ønskes dækket ind med praktisk hjælp. 

Rent praktisk vil vi gerne have et hjælperkorps til ballerne. Hvis det viser sig, at der 
er et par huller på de to vagtlister til et bal, vil man kunne tilmelde sig på en 
tilmeldingsliste til bar- og entrévagt, der så vil være i baren ved to forudgående 

onsdagsaftener på Kildegården. Alternativt kan der sendes en mail med besked til 
Dorte eller Jens på dortesandal@yahoo.com eller jmandersen7@gmail.com 

Vi har behov for hjælp til følgende arrangementer: 
* Dobbeltbal den 4. marts på Østervangsskolen med Jæ Sweevers og Rejse-orkestret 

(med entré- og barvagt). 

http://yahoo.com/
mailto:jmandersen7@gmail.com
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* Generalforsamlingsbal den 18. marts på Kildegården (dog kun med barvagt) med 
fællesspisning og dans til 5 orkestre. 

* Åbningsbal den 23. september på Kildegården med orkestret Tove de Fries, Malene 
D. Beck og Lillian og Gitte Vammen. 

* Omkring den 20. november planlægges et Fællesbal på Østervangsskolen, hvor vi 
næsten er dækket ind med det praktiske, og hvor vi alle også her hjælper til med at 
rydde op efter ballet. 

 
 

Støt vores vigtige kultur 

Vi er selvfølgelig også interesseret i at modtage nye ideer fra dansere og andre 
personer, der vil høre mere om, hvordan de kan støtte foreningen og medvirke til at 
udvikle vores baller, komme med nye ideer, som bestyrelsen kan arbejde videre med 

- vi glæder os til en uformel snak. 
Skulle vi også være så heldige, at der er nogen, som har lyst til at medvirke i laugets 

bestyrelse, så giv endelig besked til bestyrelsen eller mød blot op og deltag i debatten 
m.v. til generalforsamlingen. 

Medvirk med information om betydningen af at 
støtte denne helt enestående folkedanser-
forening, 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 ungdoms-
oprøret i 70-erne, og i dag fortsætter det med 
folkedans i Roskilde hver uge året rundt - i 

kulturhuset Kildegården om vinteren og på 
havnen ved Vikingeskibsmuseet 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. Man melder sig ind via kasserer 
Kate Larsen og indbetaler 175 kr. til foreningens bankkonto i Danske Bank, reg.nr. 
1551, kontonr. 3358453 (eller spørg Kate om at få et indbetalingskort). 

Hilsen - Anne-Lise Rasmussen, bestyrelsesmedlem - Dorte Sanddal, sekretær - Kate 

Larsen, kasserer og Jens Markvard Andersen, formand 
 
 

Tur med bal til Vommevad og egnen vest for Holbæk 

Søndag den 2. april 
For spillefolk og dansere. Kom og dans til bal i Vommevad og dans også med i de 

lokale danse, kvadrilledanse som Halvfemtetur fra Vommevad og Fruens Stykke fra 
Løvenborg. 

Vi håber på, at både mange dansere og ikke mindst mange af vores spillefolk vil 
deltage. Lokale folkedansere, der danser til daglig i Vipperød, er inviteret til at deltage 
i dansen. Så det kan blive et pænt stort bal, hvor vi alle møder nye mennesker. 

Vi mødes den 2. april kl. 13.30 på parkeringspladsen tæt ved møllen i Nørre Jernløse. 
Transport er i privatbiler. De der har biler med ledige passagersæder, og de der har 

http://reg.nr/
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behov for transport, mødes på Kildegårdens P-plads kl. 13.00 (Jens Markvard vil stå 
der fra kl. 12.45 og sørge for, at alle kommer med). 

Rundvisning ved Kåre Fog: 
1) Vi bliver vist rundt i Nørre 

Jernløse Mølle. Herefter drikkes 
medbragt kaffe. 
2) Vi kører til Løvenborg Slot. Går 

en tur i den restaurerede 
barokhave. 

3) Herefter kører vi til Hanerup 
Enge, hvor Kåre fortæller om 
engens restaurering. 

4) Vi slutter turen ca. kl. 18 i 
Vommevad Forsamlingshus med 

spisning og dans. 
½5) Forinden skal vi dog lige se 
den gamle kampestensbro ved 

Vommevad – værd at se, men det tager kun nogle minutter. 
Det giver i alt lidt over 4 stop, halvvejs mod de fem – altså en rigtig halvfemtetur til 

Vommevad. 

Pris: 100 kr. per person. For at kunne give forsamlingshuset besked om, hvor mange 

de skal lave mad til, har vi brug for tilmeldinger inden den 19. marts til Roskilde 
Folkedanserlaug ved Kate Larsen, katelarsen13@hotmail.com, samt indbetaling af 100 

kr. til reg.nr. 1551, kontonr. 3358453. Oplys også dit tilf.nr. og antal ledige 
passagersæder / om du har behov for transport. 
Ikke-medlemmer af Lirum Larum er også velkomne, men bedes ved tilmeldingen 

oplyse email-adresse.  
Teknisk arrangør: Kåre Fog 

 
 
 

Folk Roskilde 
 

Sofie Livebrant Trio 
 
Fredag den 17. marts kl. 19.30 

Dørene åbnes kl. 19.00 
Gimle, Helligkorsvej 2 

Forsalg: www.roskildebilletten.dk, 
100 kr. + gebyr 10 kr. 
Ved døren 125 kr. 

Ungepris 50 kr. 
 

Spændende, smuk - og meget 
iørefaldende - musik og sang 

bydes der på, når Folk Roskilde får besøg af svenske Sofie Livebrant, sammen med 
Hal Parfitt Murray (bl.a. Basco) og Lisa Eriksson-Långbacka. Få en smagsprøve ved at 
gå ind på www.sofielivebrant.com 

Den svenske "song-catcher" Sofie Livebrant udgav sit album Lighthouse Stories i juni 
2015 og begav sig straks ud på en eventyrlig tur rundt om nogle af Nordsøens mange 

fyrtårne i Danmark, Sverige, Norge, England og Skotland sammen med sine tro 
væbnere Lisa Eriksson-Långbacka (SE) og Hal Parfitt-Murray (SCO/DK). Projektet blev 
støttet generøst af den svenske Musikverket og fik fantastisk respons fra både 

mailto:katelarsen13@hotmail.com
http://www.roskildebilletten.dk/
http://www.sofielivebrant.com/
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anmeldere og publikum. Turneen blev emnet for en dokumentarfilm af den svenske 
filmskaber Peter Wiren, som blev sendt i sommeren 2016 på SVt. 

Samme år vandt pladen både Årets Udgivelse ved Folk och Världsmusikgalaen og 
Årets Viseudgivelse ved Manifestgalaen. 

Musikken er skrevet over passager fra bogen Lighthouse Keeping af Jeanette 
Winterson og er fyldt med gode historier, fængende øjeblikke og fascinerende 
stemninger. 

Et par britiske anmelderkommentarer: 
* A concert with a difference. Great music, humour and a wonderful chemistry 

between the musicians. You will leave with a smile on your face and a feeling of 
having witnessed something special. John Best from Hurst Castle Lighthouse in UK. 
* The music sounds like the North Sea itself, where the nordic folk music meets a salt 

sprinkled British ditto, together with a seaweed smelling accordeon and with subtle 
fingers picking on a guitar. Jan Gradvall. 

 
 
 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Sønderho i Roskilde 

Harmonika 

Lærer Ole Mouritsen  
Hold nr. 6801 

 

Lørdag den 4. marts kl. 14-17 

Gråbrødre skole, Grønnegade 15, 
4000 Roskilde, lokale 24, 27 og 29. 

 

Violin  

Lærer Peter Uhrbrand  
Hold nr. 6802 

 

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. 

Pris pr. hold 225 kr. Tilmelding til aftenskolen på konto 2905 2551644114. 
Har du spørgsmål kontakt aftenskolelirumlarum@gmail.com eller 22 11 18 93. 
 

 

Afslutningsfest 

Aftenskolen holder afslutningsfest fredag den 24. marts på Østervangsskolen, 

Astersvej 15, 4000 Roskilde. Kom og se, hvad vi laver. 

 
     Fra afslutningen 2016. 
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Roskilde Spillemandsstævne 
 

Program 2017 

Vi er nu klar med dette foreløbige program. I løbet af foråret kommer der mere info. 

Hold øje med www.lirumlarum.dk under Roskilde Spillemandsstævne. 
 

Fredag 4. august - på Østervangsskolen, Astersvej 15: 
19.30 Fionia Stringband inviterer alle til at spille sammen med dem! 

20.30-23 Fionia Stringband spiller op til dans. 
 
Lørdag 5. august - i Roskilde by: 

10.30-12.00 Spillemandsgrupper i byens gågader. 
12.15 Alle samles på Stændertorvet til en halv times fællesspil, forspiller Jørgen Sten 

Andersen. 
 
Lørdag 5. august - på Østervangsskolen: 

13-16 Workshops (gratis) for spillere og for dansere. 
16.20-17.30 Matinékoncert (gratis) med opvisninger fra workshoppene. 

18.00 Festmiddag - med underholdning. 
19.30 Roskilde Spillemandslaug, Ramsø Spillemandslaug og andre laug fra Region 
Sjælland spiller op til dans. 

 
Søndag 6. august - i Jakobskirken, Astersvej 11: 

11-12 Spillemandsmessen. 
 
Søndag 6. august - på Østervangsskolen: 

13-14 Messeorkesteret spiller op til dans. 
14-16 Spillemandslaug fra Region Sjælland spiller op til dans. 

16.30-17 Fællesspil. 
 
Buskspil: Der er mange gode steder på Østervangsskolen - ude og inde - til buskspil 

alle dagene. 
 

Mad og drikke: 
Kongebakkens Slagter & Specialitetsforretning leverer middagen lørdag aften og står 
om søndagen klar på Østervangsskolen med sandwich m.m. 

Der vil begge dage være salg af øl og vand, kaffe og te samt kage. 
 

Links: 
www.fionia-stringband.dk 
www.spillemandsmessen.dk 

 
Spred info om stævnet 

Vores løbeseddel om stævnet - med dato, sted og et kortfattet program - ligger nu på 
hjemmesiden: www.lirumlarum.dk 

Hvis du skal spille eller danse et sted, hvor det vil være relevant at dele den ud, kan 
du downloade den fra hjemmesiden og printe den i et antal eksemplarer. Eller kontakt 
Anne, Per-Bjørn eller Iben på en onsdagsaften, så kan du få nogle løbesedler med. 

 
På forhånd tak - Stævnegruppen 

 
 
 

 



 11 

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

 

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 

 

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

 

 

mailto:oldermanden@yahoo.dk

