
Lirekassen 
April 2019 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Folk Roskilde 
 Fællesmødet  

 
MARTS 

Onsdag 20. Onsdagsaften  

Onsdag 27. Onsdagsaften  

 
APRIL 

Tirsdag 2. Duncan Chisholm Quartet Folk Roskilde 

Onsdag 3. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Lørdag 6. Les Lanciers Aftenskolen 

Søndag 7. Polska Aftenskolen 

Onsdag 10. Onsdagsaften  

Onsdag 17. Onsdagsaften  

Onsdag 24. Onsdagsaften  

 
 

 

Onsdagsaftener 
 

Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens vest-
ende). Tid: 19.30-22.00 (NB yderdørene låses kl. 21). 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. 
 

3.4. 
19.30 Aftenens dansetema er polska: Karen Brodersen instruerer første halve time i 

Åttabakpolska samt i et par figurer, du kan bruge i slängpolska. Derefter spilles 

der også lidt andre polskaer. 
Musikerne er Carsten Schou, Arne Gottlieb og Arne Fribo, som også går under 

navnet Vanløse Alm. Danseorkester, plus Karen Brodersen. 
OBS: Søndag d. 7. holder de samme fire personer et polska-kursus, se under 
aftenskolen her i Lirekassen. 

20.40 Forårstrioen spiller op til dans: Tre unge musikere på cello, klarinet og 
tværfløjte spiller traditionel og ny folkemusik. 

21.00 Roskilde Spillemandslaug 
 
10.4. 

19.30 Fællesspil 
20.00 Udspil  

21.00 Anette, Bue, Kai-Aage og Morten 
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17.4. 
19.30 Fællesspil 

20.00 Knud med venner 
21.00 DuoVisti fra Brøndby 

 
24.4. 
19.30 Fællesspil 

20.00 To af Hver 
21.00 Bue & Douglas 

 
Med venlig hilsen fra onsdagsværterne i april: 
Birgit, Karsten og Charlotte 

 
 

En opfordring: Tag gerne din egen kop med - plastikkopper er ikke godt for miljøet.  
 
 

Fællesspil - forspiller: Jørgen Jørgensen 

10.4. 

Adam og Eva i Paradis – Kræn Tong Hans Støkk – Den blå firtur – Firetur fra Varde – 
Christians cykel – Den lange sekstur – Kællingen – Poul Jonas sstyk – Alt, så trækker 
vi trøjen af – Kirstine gik tit i lunden ene – Wilhelm hans støkk i Blåvand – Syvtrit – 

Te æ fja' side – Schottis från Blyberg – Eriksmåla Marknadsvals. 

17.4. 

Wilhelm hans støkk i Blåvand – Schottis från Bluberg – Pouls firtur – Den blå firtur – 
Pottemagervalsen – Syvtrit – Russeren - Bette Mett – Trads hopsa – Vals efter Martin 
Eggen. 

24.4. 
Kræn Tong hans støk - Forlovelsesreinlender – Firtur Oksbøl – Peder Kallestrups vals 

– Den sortbrogede ko – Gryderup tro - Hamborger fra Ribe – Jysk kontra – Noas snoa 
– Vals efter Martin Eggen. 
 

 

Onsdagsaften 22. maj 

Onsdagscaféen flytter den 22. maj over gaden til Gimle, hvor Folk Roskilde har hyret 
den dansk/svenske gruppe Spöket i Köket (foto) til danseaften. 

Der er en beskeden entré for gæster fra vores onsdagsaften - ved billetkøb på 
forhånd: Et antal billetter kan købes på onsdagsaftenerne i april hos Birthe Hansen for 

30 kr. pr. stk. 

Mvh. Birthe & Kurt, onsdagskoordinatorer 
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Værter søges til efterårets onsdagsaftener 

Vi skal nu have planlagt, hvem der vil være værter i efteråret, så de kan planlægge 
musikprogrammet. Sig til, hvis du/I vil have indflydelse og gøre en indsats. 
Værtsopgaven er for én måned med at planlægge musikken, sørge for kaffe og kage 

og afvikle aftenen. 
Henvendelse til onsdagskoordinatorerne Birthe Hansen & Kurt Nielsen, 

kurtjohannielsen@gmail.com 
 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 3. april 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 
onsdag i hver måned (sep.-maj) kl. 18.30-22.00 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. 

 

I april har vi Nicolaj Wamberg (violin) 
som underviser og forspiller. 

Aftenens forløb er: 
18.30 Øvning inkl. månedens melodier: 
Kræn Tong hans Støkk, vals etter Martin 

Eggen og Wilhelms støk. Det er tre nye 
melodier, der skal spilles til havne-

dansen. Vi øver dem på laugsaftenen, så 
vi lige når at lære dem at kende, men vi 
skal ikke nødvendigvis spille dem til 

dansen kl. 21-22. 
19.30 Meddelelser 

19.35 Pause – forhåbentlig med kaffe/te 
og brød, og øl eller vand 
20.00 Videre øvning 

              21-22 Lauget spiller til onsdagsdans 

Aftenens melodier er: 

Kræn Tong hans Støkk - Pastor Kaj - Tomas Håårds Schottis - Vals etter Martin Eggen 
- Skjørpinge firetur - Russisk kontra eller Gammel Ottemandsdans - Jørgens/Frøens 

Hopsa 
Hambo e. Lasse i Svarven - Uppsalapolskan - Det jawwer ett enno - Hønsefødder og 
gulerødder (spilles i G-dur) - Gunnesbopolka - Tores schottis   

Wilhelms styk - Vals efter Groupa - Schottis från Haverö - Den runde sekstur - Den 
muntre kreds - En gammel hopsa 

Reserver: Stødt kanel – Karens vals 
Spillelisten ligger på Folkets Hus' hjemmeside www.spillefolk.dk - Repertoirelister - 
Nyeste repertoirelister Roskilde. 

 
 

Havnedansen 

Nu er den sidste dato for onsdagsaftenerne på havnen på plads: Marianne (violin) og 

Henrik (kontrabas) fra De Dysted Spillefolk spiller for onsdag den 24. juli. 
Repertoiret bliver (med få undtagelser) valgt fra de fire havnedans-programmer, der 

allerede nu ligger på Folkets Hus hjemmeside, så der bliver ikke et nyt ekstraprogram 
at lære. 
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Internetadgang i Musikkens Hus 

Mange bruger jo internettet på Kildegården til at læse noder på deres iPad. 
Nu har vi fået brev fra kommunen om, at det ændres: 
 

Kære alle 
Som I nok har hørt, lukker det åbne net, der hedder ”Roskilde” i alle Roskilde 

Kommunes institutioner, da sikkerheden er for dårlig. I stedet skal man fra 1. april 
bruge det net, der hedder RK-portal. Det er allerede tilgængeligt nu, så man kan 

vænne sig til at bruge det. 
Nettet findes ikke i klubhusene på Kildegården (med mindre det tilfældigvis kan række 
så langt), men de steder, hvor der i forvejen bliver udbudt kommunalt net. 

Alt dette styres af it-afdelingen i Roskilde Kommune, derfor er information og 
vejledning også fra dem. Jeg vedhæfter vejledningen til, hvordan man kommer på 

nettet. Der kan komme mindre justeringer i opsætningen, men nu kan I komme i 
gang med at bruge det. Jeg laver også nogle laminerede vejledninger til ophæng. 
Foreløbig har man adgang i fem dage ad gangen, når man er oprettet som 

gæstebruger. 
Venlig hilsen 

Elisabeth Verdich, udviklingskoordinator på Kildegården, 
Kultur og Idræt Roskilde Kommune 
 

Bagerst i denne Lirekasse finder du kommunens vejledning til RK-portal. 
 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Tak for dobbeltballet 

Endnu en gang var der stor opbakning til Roskilde-/sønderhodagen lørdag den 16. 
februar. Eftermiddagens to dansekurser med sønderhoningdans ved Rikke Rasmussen 
og spil dertil af Dorte Uhrbrand i Musikkens hus samt Roskildedansekurset ved Poul 

Bjerager i Byens Hus havde god tilslutning. Spillekurset med sønderhoningmelodier 
ved Peter Uhrbrand og Ole Mouritzen i Musikkens Hus var ligeledes godt besøgt. 

 

Til festmiddagen kl. 18 i Guldaldersalen deltog 50 personer. Derefter blev bordene 

ryddet, og alt var igen klar til dans. 
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Fra kl. 20 dansede ca. 120 personer til hhv. Jæ'Sweevers og trioen Bjerager/Grue/ 
Damlund. Orkestrene spillede med mange skift og med henholdsvis korte og lidt 

længere danseforløb. Dette sikrede, at der var en god stemning gennem hele aftenen 
med snak og latter. Og danseentusiasmen var virkelig i top! 

Aftenen sluttede som altid med fællessangen At samles, skilles ad. 

 

Vi er indtil videre spændte på, om vi kan få økonomisk mulighed for at benytte 

Guldaldersalen i år 2020, da der varsles en betragtelig prisstigning på salsleje fra 1. 
juli i år (alternativt har vi mulighed for benytte festsalen på Østervangsskolen). 

Bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug vil virkelig arbejde for en god aftale om 
salsleje med kapitalfonden og søge om tilskudsmidler hertil, så vi atter kan mødes til 
dobbeltbal i Guldaldersalen. 

Jens Markvard Andersen, formand 
 

 
 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Les Lanciers 
Lørdag den 6. april kl. 12.00-15.40 
Instruktør: Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03 
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 

Hold nr. 8630 
Pris: 275 kr. 

Det er blevet populært at danse Les Lanciers til store fester. Det er en dejlig og festlig 
dans, som også kan danses for sin egen skyld. Alle er velkomne, uanset om du blot 
har brug for at få genopfrisket dansen eller at lære den helt fra starten. Grundig 

gennemgang af trin og figurer - vi danser os igennem alle fem danse. Har du 
spørgsmål, så ring gerne til underviser Karen Brodersen. 

 

Polska 
Søndag den 7. april kl. 12.00-15.40 
Instruktør: Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03 

Musik: Arne Fribo, Carsten Schou og Arne Gottlieb (= Vanløse alm. Danseorkester) 
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 

Hold nr. 8616 
Pris: 275 kr. 

Holdet er for dig, der ikke har danset polska før, eller dig, der vil genopfriske det, du 

allerede kan. Bingsjø, alm. rundpolska, Åttabak og Slängpolska, som det danses på 
dansegulvet. Har du spørgsmål, så ring gerne til underviser Karen Brodersen. 
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Folk Roskilde 
 

 
Duncan Chisholm 
Quartet (SCO) 

Tirsdag d. 2. april kl. 19.30, 
dørene åbnes kl. 19.00 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg: 
www.roskildebilletten.dk 

125 kr. + gebyr 10 kr. 
Ved døren: 150 kr. 

Ungepris: 50 kr. 
 
 

 
Det er lykkedes Folk Roskilde at få den fantastiske violinist Duncan Chisholm til 

Danmark på turné. 
Duncan er en af de absolut bedste fortolkere af den traditionelle Highland Fiddle 
Music. Hans musik er intet mindre end genial. På hans nyeste album Sandwood er det 

nykomponeret musik, der maler smukke billeder af det skotske højland. 
Dybt berørt og motiveret af oplevelsen ved at vandre rundt i det nordvestlige højland 

har han skabt smukke lyd-landskaber, inspireret af lyset og farverne i de forskellige 
årstider. 
I denne musik hører man lyden af naturen og lyden af det fantastiske landskab 

omkring ham. Musikalske portrætter af en verden uberørt af menneskehånd. 
Sandwood, det nye album, beskriver Duncans ensomme rejse gennem Sutherland til 

denne bugt på kanten af Atlanten. To års komposition og produktion har resulteret i, 
at han har indfanget dette vilde landskab musikalsk. 
Dette er ny musik, der bunder i traditionen. Musikken er smuk, lyrisk og blid med 

geniale dybder. 
Duncan har netop vundet to Trad Awards-priser for dette smukke album. 

Når han besøger Folk Roskilde, er det med en kvartet, der ud over Duncan består af 
Jarlath Henderson, Hamish Napier og Innes Watson. Alle fænomenale musikere. 
Glæd jer til en fantastisk smuk oplevelse. 

 
 

Resten af årets koncerter 

Lørdag d. 27. april: Fromseier * Hockings (DK) 

Onsdag d. 22. maj: balaften med Spöket i Köket (S/B/DK) 

Lørdag d. 7. september: The Young'uns (GB) 

Søndag d. 15. september kl. 16.00: Sam Kelly Trio (GB) 

Torsdag d. 10. oktober: Rune Barslund & Andreas Tophøj (DK) 

Torsdag d. 7. november: M.C. Hansen - løvfaldskoncert 

Søndag d. 17. november kl. 16.00: Baltic Crossing 

Lørdag d. 7. december: Basco m. Jullie Hjetland (DK/N) 

Hvor der ikke står andet, er koncertstart kl. 19.30. 
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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 torsdag 7. marts 

Til stede: Birthe Hansen (onsdagsaftener), Mette Vedfelt (Musikaftenskolen Lirum 
Larum), Maiken Grubbe og Lise Bergsøe (Roskilde Spillemandslaug), Steen Dahl 

Pedersen (Rødder, Fødder & Stemmer), Jens Markvard Andersen (Roskilde Folke-
danserlaug og Klejnekassen), Iben Gaarde-Nissen (Lirekassen), Torsten Slotsbjerg og 
Jørgen Jensen (Klejnekassen), Lisbeth Due Andersen (fabrikssekretær). 

1) Datoer. Folkedanserlauget: 21/9-19 åbningsbal på Østervangsskolen med 
Graubæk, Vinther og Kroman. En dato (ikke fastlagt) i september skovtur/udflugt ud i 

naturen. 13/12-19 julebal i Køge med Kristian Bugge og Jamie Fox. 
Folk Roskilde: 27/4 Fromseier og Hockings (DK). 22/5 Balaften med Spöket i Köket 
(S/B/DK). 7/9 The Young’uns (GB). 15/9 Sam Kelly Trio (GB). 10/10 Rune Barslund og 

Andreas Tophøj (DK). 7/11 M.C.Hansen – løvfaldskoncert. 17/11 Baltic Crossing. 7/12 
Basco m/ Julie Hjetland (DK/N). 

 

2) Rødder, Fødder & Stemmer 2019 afvikles lørdag 17. august 2019 på havnen ved 
Vikingeskibsmuseet. Det finder sted samtidig med museets træbådstræf. Festivalen 
får mere plads end sidste år, mere overdækket plads + telte + madboder. Bedre 

muligheder for buskspil. En større del af museets område inddrages. Restaurant 
Snekken skal ikke bruges. Museumsøen vil forblive åben aften/natten ud og ikke 

lukket af som sidste år. 
Fonden Roskilde Festival har givet en donation i form af både penge og arbejdskraft. 
Arbejdsgruppen for Rødder, Fødder & Stemmer 2019: Mogens Toft, Poul Bjerager, Al 

Damlund, Marianne Waarkjær, Steen Dahl Pedersen. Endnu ikke noget program; 
forslag modtages meget gerne. 

3) Onsdagsaftener. Det går langsomt fremad med Musikkens Hus, men der er stadig 
mangler. Der mangler låse på skabe, opvaskemaskinen virker ikke. Der blev 
registreret lidt nedgang i fremmødet ved flytningen fra Hedegårdenes Skole tilbage til 

Kildegården, men det er på vej op igen. 
Positivt med danseundervisning, når der er laugsaften i spillemandslauget. Der er tegn 

på, at deltagere på undervisningshold andre steder i huset tiltrækkes af den hyggelige 
stemning – så endnu en gang: HUSK at tage godt imod nye folk, som stikker hovedet 
ind og er nysgerrige. 

Samarbejde med Folk Roskilde om arrangement på Gimle onsdag 22/5: onsdags-
aftenen flyttes over på Gimle, og alle deltager i bal med Spöket i Köket. Birthe sælger 

billetter på onsdagsaftenerne i april. 
Der er ros til den nye struktur på Havnedansen. 

4) Lirekassen. Lise har talt med Lokalhistorisk Arkiv i Roskilde om arkivering af 

Lirekassen. De har alle papirnumre af bladet og kan hjælpe med arkivering af e-
bladene ved at oplyse et link til Lirum Larums hjemmeside, hvor vi så skal lægge alle 

tidligere udgaver af e-Lirekassen. Iben vil tale med vores webmaster om dette. 
I øvrigt: Lirekassen kører så godt! 
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5) Hjemmesiden. Per vil gerne fortsætte som webmaster. 

6) Nyt om Kildegården. Der er ved at komme på styr på tingene efter genåbningen, 

selvom der stadig mangler en del omkring indretning, møbler m.v. 

7) Ingen indkomne forslag. 

8) Evt. 
a) Steen fortæller om Koncertkapellet, en forening, som arbejder for at indrette en 
koncertsal for akustisk musik i det tidligere kapel på Skt. Jørgensbjerg Kirkegård. Det 

drejer sig om akustisk musik indenfor alle genrer. Forhåbentlig åbning i løbet af 2020. 
b) Lirum Larums fællesfolder. Husk at bruge den, lægge den ud og tage den med 

rundt til arrangementer. 
c) Mette Vedfelt stopper som leder af Musikaftenskolen Lirum Larum efter 22 år på 
posten. Der er en kvalificeret afløser i kikkerten. 

9) Næste møde: torsdag 10/10 2019 kl. 19.15. 

Ref.: Lisbeth Due Andersen 

 

 
 
 

Referat af generalforsamling i Klejnekassen torsdag 7. marts 

Til stede: Birthe Hansen, Mette Vedfelt, Maiken Grubbe, Lise Bergsøe, Jørgen Jensen, 

Jens Markvard Andersen, Torsten Slotsbjerg, Iben Gaarde-Nissen, Lisbeth Due 
Andersen. 

1) Beretning v/ formand Torsten Slotsbjerg blev fremlagt og godkendt. 

2) Kasserer Jørgen Jensen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 
3) Indkomne forslag. Der var rettidigt udsendt forslag fra bestyrelsen til en række 

vedtægtsændringer. Bestyrelsen gennemgik og argumenterede for forslaget, og efter 
en god debat blev dette vedtaget. En ændring er bl.a., at spillemandslauget og 
folkedanserlauget nu er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen. Det er muligt at få 

tilsendt de reviderede vedtægter ved henvendelse til Torsten på mail: 
slotsbjerg@post6.tele.dk 

4) Valg af formand. Intet valg, da formanden er på valg i lige år. 
5) Valg af kasserer. Jørgen Jensen genopstillede og blev valgt. 
6) Valg af sekretær. Intet valg, da sekretær er på valg i lige år. 

7) Valg af bestyrelsesmedlem. Lise Bergsøe opstillede og blev valgt. 
8) Valg af revisor og –suppleant. Her blev Søren Præstegaard og Jens Josephsen 

genvalgt. 
9) Evt. Ingen emner til dette punkt. 

Ref.: Lisbeth Due Andersen 

 
 

 
 
 

mailto:slotsbjerg@post6.tele.dk
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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 Lise Bergsøe, older.roskilde@gmail.com) 

 Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen, 

jensmarkvardandersen@outlook.dk) 

 Folk Roskilde (formand Lene Buch, lebuchha@webspeed.dk) 

 Musikaftenskolen Lirum Larum (aftenskoleleder Mette Vedfelt, 

aftenskolelirumlarum@gmail.com) 

 Rødder, Fødder & Stemmer (koordinator Mogens Toft Jensen, rosrod285@gmail.com) 

 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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

God påske! 
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Net adgang  via  RK - Portal (gæstenet) 

  

  
1.   Vælg netværket ”RK - Portal” i oversigten over trådløse netværk   på  pc,  tablet eller  telefon   

  

                                  
  

  

2.   Start  derefter  din foretrukne browser . Efter nogle sekunder vil du blive bedt om, at oprette en  

gæstebruger. Du kan  alternativt  logge på  direkte  med kommunalt login   ) Windows (   eller UNI - login.     

    
  

  

3.   Indtast  dit  navn og mobilnummer   

  
  

Version 1. 0 
  –   februar 2019 
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4.   Efter nogle sekunder modtager du en SMS  med b rugernavn   og kode   

  

5.   Når du har logget  ind     

  
  

  

6.   og accepteret  vilkårene for at benytte gæstenettet,    

  
  

7.   har du adgang til internettet via Roskilde Kommunes gæstenet . Når den tildelte periode udløber kan du  

oprette en ny gæstebruger    

  


