
 

Lirekassen 
Maj 2020 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Folk Roskilde 

 Rødder, Fødder & Stemmer 
 
 

 

Onsdagsaftener 
 

 
Desværre - pga. covid19-pandemien vi må også aflyse 
onsdagscaféerne i maj måned, inklusive den særlige 

danseaften på Gimle onsdag den 13. maj. 
Vi holder (vel alle) øje med myndighedernes 

anbefalinger om, hvornår vi igen må samles mere end ti 
personer. 
 

Og hvad med nærhed i dansen ... skal vi skifte stil til 70'ernes "flipdans" med god 
afstand? 

Pas på jer selv, til vi ses igen, og hold øje med Lirekassen, som udkommer igen sidst i 
maj. 
Mange hilsener fra Kirsten (månedsvært) og Birthe og Kurt (onsdagskoordinatorer) 

 
 

Kære alle 
Her er programmet for maj måned, så I kan se, hvad vi desværre gik glip af. Og 
forhåbentlig tænke på, at vi kan starte op igen senere på året. 

Pas godt på jer selv og på gensyn – måske på havnen til sommer. 
Kh Kirsten M. 

 
6.5. 

19.30 Elever fra Roskilde Musiske Skole v. Karen Broderen, og elever fra Køge Musikskole v. 

Henrik Jansberg 

21.00 Roskilde Spillemandslaug 

 

13.5. 

Alternativ onsdagsaften på Gimle: Folk Roskilde har hyret et godt danseorkester, og vi ”flytter 

onsdagscaféen” til Gimle (Tanken), Helligkorsvej 2. Orkesteret er Fionia Folk Brothers: Jes 

Kroman på violin, Michael Graubæk på violin, Theis Juul Langlands på piano, Peter Sejersen på 

bas og Jesper Vinther på harmonika. 

 

20.5. 

19.30 Fællesspil, forspiller Lise Bergsøe: Kræn Tong Hans Støkk - Hemmelig Sekstur - 

Hamborger no 3 - Mazurka (Gevninge 40) - Hopsa af Helge Sørensen - Mettes firtur - 

Firtur fra Vejle Vestegn - Sjampa dans - Forlovelsesreinlendar - Stødt Kanel 
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20.00 Karen og Birgitte 

21.00 Frøberg 

 

27.5. 

19.30 Fællesspil, forspiller Jørgen Sten Andersen: Riderankepolka - Vals eft. Groupa – 

Forlovelsesrheinlender – Sekstur på række – Den enkelte Kjæde - Halvfemtetur fra 

Vommevad - Kræn Tong hans styk (familierheinlænder) – Rakes of Mallow (eft. Leroy 

Andersson*) - Trad’s hopsa. Reserver: Dal-Johans Vals – Mazurka nr. 40 fra 

Gevningebogen – Lyø Schottish. 

*Det er faktisk Leroy Andersson, som har gjort melodien kendt. Den optræder i hans 

Irske Suite fra 1947 – så vidt jeg ved. 

20.00 Tøsatrio 

21.00 Piraterne 
 
 

Havnedansen 

Vores onsdagsaftener på havnen i juni, juli og august - havnedansen - hænger i en 

meget tynd tråd efter udmeldingen om, at større arrangementer er forbudt frem til 
31. august. Corona-hotline kan ikke præcisere, hvad et ”større” arrangement er. Indtil 
der er kommet en præcisering, er det forbuddet mod forsamlinger på over ti personer 

- som gælder frem til den 10. maj - vi skal holde os til. 
Såfremt der omkring den 10. maj udmeldes ændringer af statens regler for forenings- 

og kulturarrangementer, vil det fremgå af Lirekassen for juni måned, som udkommer 
sidst i maj. 

Lise, Roskilde Spillemandslaug 

Jens, Roskilde Folkedanserlaug 

 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften aflyst 

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. 

Laugsaftenen onsdag den 6. maj AFLYSES hermed, da forbuddet mod forsamlinger på 
over ti personer er forlænget til 10. maj. 

 
 

Mindeord for Gunnar Mortensen 

Lørdag den 3. april døde Gunnar Mortensen. Gunnar har i tyve år været medlem af 

Roskilde Spillemandslaug og Optimisterne. De fleste kendte ham, især violinspillerne, 
da han hjalp mange med reparationer og gode råd til violinen. 

Han spillede lidt violin i drengeårene og genoptog det igen efter arbejdslivet. Her 
begyndte han også på sin gamle drøm om at bygge violiner, og han opnåede at blive 
årets violinbygger to gange. 

Gunnar fik i sit tidlige otium parkinson, og det gik langsomt, men kun én vej, og for et 
par år siden kunne han ikke bruge finmotorikken til det pillearbejde, en violinbygger 

har brug for, og han måtte også lægge spillet på hylden og kun lytte til musikken, 
som han holdt meget af. De sidste par år boede han på plejehjem i Ringsted. 
Æret være Gunnar Mortensens minde! 

Hans Ivar 
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Roskilde Folkedanserlaug 
 
Kære dansere 

Eftersom forbuddet mod forsamlinger på over ti personer er forlænget til den 10. maj, 
må vi AFLYSE følgende: 

Onsdagsaftenerne i maj - også den planlagte dans på Gimle onsdag den 13. maj 
(arrangeret sammen med Folk Roskilde). 
Holmstrup Firetur - den planlagte udflugt lørdag den 16. maj. 

Såfremt der omkring den 10. maj udmeldes ændringer af statens regler for forenings- 
og kulturarrangementer, vil det fremgå af Lirekassen for juni måned, som udkommer 

sidst i maj. 

Venlig hilsen bestyrelsen / Jens Markvard Andersen, formand  
 

 
 

Folk Roskilde 
 

Aflysninger 

Koncerten den 23. april er aflyst – gruppen Gnoss er fra Skotland og har aflyst deres 
turné. 

RROOTS-arrangementet den 2. maj er udskudt til efteråret. 
Danseaftenen den 13. maj med Fionia Folk Brothers er aflyst. 

 
 

Efterårets koncerter 

Her er en liste over Folk Roskildes koncerter i efteråret – i håb om, at livet er blevet 

”normalt” igen til den tid. 
Som I vil kunne se, er det søndagskoncerter – Gimle har jo også måttet flytte en 
masse koncerter, så det var de bedste muligheder for os. 

Alle koncerter er sat til salg på www.gimle.dk 
Se omtaler, priser og billeder på Folk Roskildes hjemmeside via www.lirumlarum.dk 

 
Søndag d. 13. september kl. 19.30: Chuck Brodsky (USA) 

Søndag d. 25. oktober kl. 19.30: Fairport Convention (UK) 

Søndag d. 15. november kl. 16.00: Alex Nyborg Madsen & A Circle Of Friends (DK) 

Søndag d. 22. november kl. 19.30: VÍÍK (NO/S/DK) 

Søndag d. 6. december kl. 16.00: Dissing & Las (DK)  

Desuden er Theessink & Møller flyttet til 
torsdag d. 18. marts 2021. – De billetter er 

også sat til salg. 

Håber at se jer i stort tal til efterårets 

koncerter. 
Kærlig hilsen 
Lene Buch 
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Rødder, Fødder & Stemmer 
 
I 2020 koncentrerer vi os om at udvikle samarbejdet i RROOTS, som er en ny 

paraplyorganisation bestående af Gimle, Ild i Gilden, Folk Roskilde, Rødder, Fødder & 
Stemmer, Nordisk Dans Roskilde og genreorganisationen Tempi. 

RROOTS har til formål at styrke folkemusikken, traditionerne og dansen i byen. Det 
skal ske under rammer, der vil skabe rum for fornyelser af folkemusikken og tiltrække 
og aktivere et større og bredere publikum. 

RROOTS-arrangementer i 2020: 
Udgivelse af PR-brochure og hjemmeside. 

Seminar om Roskilde som folkemusikby. 
Lørdag den 29. februar ti timers 
folkemusikfest på Gimle - var en stor succes. 

Lørdag den 2. maj på Gimle – er pga. corona udskudt til efteråret. 
Efteråret 2020 er ikke planlagt endnu, men vi ”sparer sammen” til en stor 

begivenhed. 

Baggrunden for dannelsen af Rødder, Fødder & Stemmer i 2017 var ønsket om at 
skabe fornyelse og revitalisering af dansen, folkemusikken og sangen i Roskilde.  

Vi bygger ovenpå de fine traditioner fra Roskilde Spillemandsstævne, men gør det på 
nye måder. I august 2018 og august 2019 afholdt vi velbesøgte folkemusikfester på 

Museumsøen. Dette har bl.a. ført til dannelsen af Nordisk Dans Roskilde, hvor vi gør 
en speciel indsats for at få yngre dansere med i traditionen. 

Rødder, Fødder & Stemmer har sin egen hjemmeside www.rosrod.dk og Facebook-

side, begge med links til Nordisk Dans og RRoots.dk 
 

 

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

 

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 Brian Hornuff, 

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 

 

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

http://www.rosrod.dk/

