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Denne gang er der indlæg fra: 
 Onsdagsaftener 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Folk Roskilde 

 

 
SEPTEMBER 

Onsdag  4. Laugsaften Spillemandslauget 

Lørdag  7. The Young'unes Folk Roskilde 

Onsdag 11. Onsdagsaften  

Søndag 15. Sam Kelly Trio Folk Roskilde 

Onsdag 18. Onsdagsaften  

Lørdag 21. Åbningsbal Folkedanserlauget 

Onsdag 25. Onsdagsaften  

Søndag 29. Historiens vingesus (foredrag og debat) Aftenskolen 

 

 
 

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. 
 

4.9. NB ingen onsdagsaften! 
 

11.9. 
19.30 Bunkespil v. Jørgen Sten Andersen: Madsbøls Fynbo nr. 1 - Hultkläppans Vals - 

Pastor Kaj (hamborger) - Sekstur nr. 16 (kvadrille) - Halvfemte tur fra 

Vommevad - Ottemandsdans fra Manø (Svingkontra fra Blåvand uden 4. 
reprise) - Den Gamle Totur fra Vejle - Rask Polka (som polka). - Reserver: 

Eriksmåla Marknadsvals - Maalarin Franssin Sotiisi (schottish) - Uppsalapolskan 
- Marken er mejet (hopsa) 

20.00 Havnefront 
21.00 Optimisterne 
 

18.9. 
19.30 Bunkespil v. Lise Bergsøe: Vidars Polka, Mads Enggårds Hamborger, Schottis 

från Bro, Mettes firtur, Morten Larsen, Drillehopsa, Polka e. Peder Pøhl, Schottis 
från Blyberg, Hornfeld, Den lange sekstur, Skæve Thorvald. - Reserver: 
Eriksmåla Marknadsvals, Maalarin Franssin sottiisi, Uppsalapolskan, Marken er 

mejet 
20.00 Udspil 

21.00 Piraterne 
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25.9. 
19.30 Bunkespil v. Jørgen Jørgensen: Renglender fra Bjørgen, Den Sødeste Vals, 

Jacobsens Rheinlænder nr. 1, Flyv og skub kontra, Jysk kontra fra Bornholm, 
Sekstur fra Læsø, Vores egen hopsa 

20.00 Tösaton 
21.00 Frøberg 

Mvh. onsdagsværterne Birthe & Kurt 

 
 

Månedsværter i efteråret 

Oktober: Karen Louise Christiansen, ckarenlouise@gmail.com, tlf. 23 67 63 13, Lise 

Midtgaard Pedersen og Ulla Billesbølle 
November: De Andre v. Ebba Nielsen, ebbanielsen@gmail.com 

December: Roskilde Folkedanserlaug v. Jens Markvard, tlf. 43 62 12 13 
 
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 4. september 

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 september kommer Maren Hallberg (harmonika) med inspiration og god energi. 

Der er jo ikke onsdagsdans på september-laugsaftenen, så derfor har jeg bedt Maren 
om at undervise indenfor tre områder: Karakteren af trippevals sammenlignet med 
andre valse - A-dur-melodier og hvor er det nu, Gis ligger - lidt træning i F-dur. Det 

bliver spændende. 

Aftenens forløb: 

18.30 Øvning af aftenens melodier inkl. månedens melodi, som er Trippevals nr. 118. 
19.30 Meddelelser 
19.35 Pause med kaffe/te og brød, og øl eller vand 

20.00-21.30 Videre øvning 

Aftenens melodier : 

Madsbøl polka nr. 1 - Den skæve - Trippevals nr. 118 - Vals etter Martin Eggen - Den 
sødeste vals - Simpel Sekstur - Trekantet sløjfe fra Thy - Forlovelsesreinlendar - 

Schottis från Haverö - Långdans från Sollerön - Den lange sekstur - Jydsk Kontra 
(tretur) - Kontra med Mølle. 
 

 

De nærmeste laugsspil 

Lørdag den 24. august spiller lauget ved skovturen til Selsø og Eskilsø. 
Melodierne er: 

1. sæt: Oksbøl polka - Pastor Kaj - Signe Bogøs Vals - Snurrepisken - Gunnesbopolka 
- Pileknäckaren - Forlovelsesreinlendar - Engelsk kvadrille - Den muntre kreds - 

Frøens Hopsa  
2. sæt : Kræn Tong Hans Støkk - Ottetur fra Randersegnen - Flyv og skub kontra - 
Karens Vals - Chinese breakdown - Berliner - Frederiks kontra - Sebbersund Hopsa 

Reservemelodier: Den røde lue, Himmerland - Livsglædens Vals - Schottish fr. Bingsjö 
- Bryggare Viktors Polska - Eriksmåla Marknadsvals. 

mailto:ckarenlouise@gmail.com
mailto:ebbanielsen@gmail.com
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Lørdag den 21. september spiller lauget kl. 19.30-20.30 ved folkedanserlaugets 
åbningsbal på Østervangsskolen. Spilleliste er på vej. 

Fredag 1. november spiller lauget kl. 13.40-15 på Roskilde Gymnasium. Dejligt at 
de vil have os igen i år. 

Lørdag 9. november: Fællesbal på Østervangsskolen – under planlægning. 
 
 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Åbningsbal 

- med to orkestre i festsalen på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde, 

lørdag den 21. september. 

Program: 

Kl. 18.00 spisning af de medbragte retter til fællesbordet - og alle opfordres til at 
underholde med en sang. Medbring eget bestik m.v. 

Kl. 19.30 Dans til Roskilde Spillemandslaug 

Kl. 20.30 Dans til Jes Kromans Trio ved Michael Graubæk, Jesper Vinther og Jes 
Kroman - et af Danmarks bedst spillende folkemusikorkestre 

Salg af øl, vand og vin, kaffe, te og kager. 
Entré 70 kr. 
 

 
Michael Graubæk, violin - Jesper Vinther, harmonika - Jes Kroman, violin 

 

 

Øvrige arrangementer i efteråret 

Fællesbal med tre orkestre lørdag den 9. november (NB ny dato) kl. 19.00 på 
Østervangsskolen. Kl. 18 spisning af medbragt mad til fællesbord. 

Julebal fredag den 13. december kl. 19.30 i Teaterbygningen i Køge. 



 4 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Ny sæson 

Så er der endelig et nyt program klar for 

sæson 2019/2020. 
Det kan blandt andet findes på biblioteket. 
Du kan også gå ind på vores hjemmeside via 

www.lirumlarum.dk 
Kontakt os på mail: 

aftenskolelirumlarum@gmail.com eller 
tlf. 22 11 18 93. 
 

 
 

 
 
 

Historiens vingesus 

Foredrag og debat ved farmaceut Erik Aksel Ejnar 
Lindgren (foto). 

Nøjagtigt 100 år efter besøger vi sammen med 

historieinteresserede Erik Lindgren Compiégne-skoven i 
Frankrig, hvor våbenhvilen for 1. verdenskrig blev 

undertegnet og trådte i kraft 11.11. 1918 kl. 11. 

I Normandiet står vi i den bunker, hvor en tysk officer i 
horisonten så 5000 allierede skibe på D-dag 6. juni 

1944 – begyndelsen på enden på 2. verdenskrig. 

Foredragsholderen opsøger historiske steder, helst 100 

år efter, 70 år efter osv. Nøjagtigt hvor historien blev skrevet. Kom og mærk ”suset 
fra historien” - og vi ser også frem mod to begivenheder i 2019 og 2020, som skal 
opleves på tætteste hold. 

Alt sammen har formet os og den hverdag, vi er en del af. 

Søndag den 29. september kl. 14.00, Kildegården 6, Musikkens Hus, 1., lokale 101 

Pris: 50 kr. (inklusive kaffe/te og kage) 
Hold: 9998, tilmelding på aftenskolelirumlarum@gmail.com eller tlf. 22 11 18 93 

 
 
 

Folk Roskilde 
 

The Young’unes (GB) 

Lørdag den 7. september 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. 

Folk Roskildes efterårssæson starter med en trio, som vi ser meget frem til at 
præsentere for vores publikum. Trioen the Young’unes fra det nordvestlige England – 

Teeside-området - har efterhånden ti år på bagen – og især de sidste fem år, hvor de 

mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com
http://www.roskildebilletten.dk/
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udelukkende har koncentreret sig om sangskrivningen og musikken, har de opnået 
store resultater. De er blevet et af de hotteste navne på den engelske folk-scene. 

To år i træk – i 2015 og 2016 – har de vundet BBC Radio 2 Folk Awards Best Group, 
og i 2018 Best Album med Strangers. Indenfor de sidste par år er de nået langt ud 

over de engelske grænser med turnéer i Canada, Amerika og Australien. 

Med deres stærke sange, tryllebindende harmonier og lynhurtige humor har de opnået 
en af de sværeste balancekunster: en evne til at ”få dem til at le og få dem til at 

græde”, mens de skærer helt ind til hjertet af tidens mest aktuelle emner. 
Med albummet Strangers og efter det The Ballad of Johnny Longstaf har de fastslået 

gruppens status som en af Storbritanniens absolut bedste. 
 

 
 
Sean Cooney (vokal) betragtes som en af de fineste sangskrivere på folk-scenen. 

Sammen med Michael Hughes (vokal, guitar) og David Eagle (vokal, harmonika, 
piano) har han skabt en samling sange, aktuelle og vedkommende – og følsomt 
arrangeret af trioen – med tilbageblik på krigshelte her – en nyhedsrapport for det 21. 

århundrede der – sætter spotlight på uretfærdighed og først og fremmest en fejring af 
den ukuelige menneskelige livskraft. 

Når The Young’unes optræder i Folk Roskilde, er det deres første besøg i Danmark – 
og så vidt vi ved den eneste koncert i denne omgang – så det er bare med at skynde 

sig at få billet til denne enestående koncert. 
 
 

Sam Kelly Trio 

Søndag den 15. september 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. 

Sam Kelly er en hurtigt blevet et af de mest efterspurgte engelske folk-navne. En 
utroligt iørefaldende ung sanger med en fantastisk stemme og nogle herlige 

medrivende sange, der går lige i øregangen. 

http://www.roskildebilletten.dk/
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Sam Kelly brød igennem i tv-programmet Britain's Got Talent (et bevis på, at der af 
og til dukker noget brugbart op fra den slags!) og har siden etableret sig som et af de 

mest spændende unge engelske folk-navne. 
Hans fantastiske sangstemme, charme, energi og smittende humør kombineret med 

iørefaldende fortolkninger af gode sange har vundet ham mange fans - ikke mindst på 
Tønder Festival, hvor han sammen med sit band The Lost Boys tog stikket rent hjem 
både i 2017 og 2018; en klar publikumsfavorit. 

I Sam Kelly Trio har han selskab af to af de "fortabte drenge" - Jamie Francis (banjo) 
og Archie Churchill-Moss (harmonika). Trioformatet ligger rigtig godt til Sam, og det 

var der, han for alvor fik sit gennembrud. 
 

 
 

"What a beautiful singer. He has that really rare male voice, that soft-edged tone, you 
know those beautiful tenor voices of the 30's and 40's ... it really draws you in. Sam's 

absolutely great, he's going to go places." 
- Kate Rusby 

"I think this guy is absolutely brilliant … His voice is beyond sublime" 

- Mike Harding 

Sam Kelly udgav i 2015 sit debutalbum The Lost Boys, der høstede et hav af gode 

anmeldelser, og i 2016 fulgte en BBC Radio 2 Horizon Award. Sammen med The Lost 
Boys udgav han i oktober 2017 en opfølger, Pretty Peggy, der ligeledes er blevet rost 
til skyerne. 

Kom og oplev Sam Kelly Trio i Folk Roskilde – en herlig søndag aften! 
 

 

Efterårets øvrige koncerter 

Torsdag d. 10. oktober kl. 19.30: Andreas Tophøj & Rune 
Barslund (DK) 

Torsdag d. 7. november kl. 19.30: Eleanor Shanley & The 
Sentimentals (IRL/DK) 

Søndag d. 17. november kl. 16.00: Baltic Crossing (DK/UK/FI) 

Lørdag d. 7. december kl. 19.30: Basco m. Jullie Hjetland (DK/N) 
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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 (formand 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 

 

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

 

 
 

 
 

Bruger du LINKS? 

På forsiden af www.lirumlarum.dk kan du øverst til højre klikke på LINKS, så kommer 

du til en oversigt over relevante spille- og dansesteder, festivaler og stævner, 
organisationer samt ditto i vores nabolande. 

 

 


