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Denne gang er der indlæg fra: 
➢ Onsdagsaftener 

➢ Roskilde Spillemandslaug 
➢ Roskilde Folkedanserlaug 

➢ Musikaftenskolen Lirum Larum 
➢ Folk Roskilde 

 

 
AUGUST 

Onsdag 19. Onsdagsaften på havnen  

Onsdag 26. Onsdagsaften på havnen (sidste for i år)  

 
SEPTEMBER 

Onsdag 2. Laugsaften Spillemandslauget 

Søndag 6. Generalforsamling Aftenskolen 

Onsdag 9. Onsdagsaften  

Søndag 13. Chuck Brodsky Folk Roskilde 

Onsdag 16. Onsdagsaften  

Onsdag 23. Onsdagsaften  

Lørdag 26. Generalforsamling Spillemandslauget, 

Folkedanserlauget 

Onsdag 30. Onsdagsaften  

 

 
 

Onsdagsaftener 
 

Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, loungen og lokale 101 (1. sal, elevator i 
bygningens vestende). Tid: 19.20-21.00/21.30. Fri entré. Medbring selv 

kaffe/te/kage. Salg af øl og vand til rimelige priser. Alle er velkomne - både i 
bunkespillet (fællesspillet) og på dansegulvet, med eller uden erfaring. 
NB: I juni, juli og august foregår onsdagsaftenerne på havnen i Roskilde, på 

Museumsøen, kl. 19-21. Fri entré. 
 

 
Efter forårets aflysninger forsøger vi nu at genstarte 

onsdagsaftenerne med covid-19-hensyn - afhængigt af 
videre retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. 
Alle bedes være medansvarlige for et godt og trygt 

forløb. Det vil sige: 
 

➢ Bliv hjemme, hvis du føler dig sløj. 
➢ Respektér, hvor mange vi må være i de forskellige 

lokaler. Dansere og andre aktive personer skal have 4 m2 hver, derfor må der 

højst være 22 personer i lokale 101, caféen. 
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➢ Medbring selv din forplejning: kaffe, te, kage … ? Vi sætter nogle øl og 
sodavand i lounge-området til selvbetjening, betal kontant eller med MobilePay 

nummer 2908vl. 
➢ Generelt bliver der bunkespil med forspiller i lounge-området kl. 19.20–20.00. 

Her må sidde 26 spillefolk (2 m2 hver). Hvis det kan høres i lokale 101, kan 
musikken bruges til dans - efter udluftning, hvis der har været 
danseundervisning. 

➢ Kl. 20.00–21.00 spiller en mindre gruppe til dans i lokale 101 - HUSK højst 22 
personer i alt. 

➢ Prioritér, at dansere har plads i 101, så siddende og samtalende personer 
opholder sig i loungen. 

➢ Husk at spritte hænder af. 

➢ Dans med en fast partner. Ingen familiedanse eller andre danse med 
partnerbytte. 

➢ Husk, at vi passer på hinanden. 
 
Indtil videre regner vi med, at oktober måneds onsdagsaftener vil forløbe efter 

samme model som i september. 

Venlig hilsen Birthe og Kurt, onsdagskoordinatorer 

 
 
Program 

2.9. 
Ingen onsdagsaften 

 
9.9. 
19.20–20.00 Bunkespil i loungen 

20.00–21.00 Anette, Bue, Kai-Aage, Morten og Thomas 
 

16.9. 
19.20–20.00 Bunkespil i loungen 
20.00–21.00 De Andre 

 
23.9. 

19.20–20.00 Bunkespil i loungen 
20.00–21.00 Bue & Douglas 
 

30.9. 
19.20–20.00 Bunkespil i loungen 

20.00–20.40 Bette Mand i Knibe 
20.40–21.30 Piraterne 

 
Onsdagsværter i september: 
Birthe og Kurt 
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Bunkespil – NB i loungen 

9.9. – forspiller Jørgen/Jyllinge 

1. sæt: Peder Pøhls Polka – Fynsk Polka – Vals etter Martin Eggen – Eriksmåla 
Marknadsvals – Sch. fra Højby – Tores Schottish – Trads’ Hopsa. 

2. sæt: En Fædrelandspolka – Vals eft. Groupa – Firtur fra Vejle vestegn (Thomas 
Thomsens firtur) – Mettes Firtur (de to firture danses som polka og spilles i 
sammenhæng (som medley) tre gange hver) – Uppsala Polskan (hambo) – Mazurka 

eft. Levi Vilsen – Fredriks Kontra – Skæve Thorvald. 
 

23.9. – forspiller Jørgen/Jyllinge 
1. sæt: Jens Frederiksens Polka – Vidars Polka – Den gamle totur fra Vejle 
(danseforslag: 1.repr. rheinlænderpolka, 2. repr. polka) – Morten Larsen (vals hele 

tiden). 
2. sæt: Jacobsens Rheinlænder nr. 1 – Dal Johans Vals – Polska eft. Bryggere Viktor 

(hambo) – Snurrepisken (danses og spilles som hopsa). 
3. sæt: Den første august – Kom Vo’ Sok – Fisken ligger på hviden sand – Og vil du 
ha’ min kon’ til rytter (Lille Stine) – Kirsten og jeg (spilles to gange og slutter/forfra 

med 2. repr. + én gennemspilning – slut) – Frederiks Kontra. 
 

Reservemelodier til begge datoer: Tivoli nr. 1 – Karens Vals – Frøens Hopsa – Lyø 
Schottish – Mazurka nr. 40 fra Gevningebogen – Den runde sekstur (danses som 
vals). 

 
Jeg har erfaret, at lauget skal spille ude i loungen. Danserne må så høre spillet så 

godt, de kan. Det er så mit forsøg på bunkespil, der kan danses til. Nogle af 
melodierne er kvadrilledanse, der danses som pardanse. Det er et eksperiment. Lad 
os se, hvordan det går. 

Forspiller Jørgen/Jyllinge 
 

16.9. – forspiller Lise Bergsøe 
Kræn Tong Hans Støkk - Hamborger no 3 - Esse-schottis - Mazurka (Gevninge 40) - 
Hopsa af Helge Sørensen - Fynbo fra Salling - Russeren - Bette Mett´ - Sommarvals - 

Trippevals nr. 118 - Forlovelsesreinlendar - Stødt Kanel. 
 

30.9. – forspiller Lise Bergsøe 
Rideranke Polka - Pastor Kaj - Pottemagervalsen – Helga Mazurka* - Skæve Thorvald 
- Gammel fynbo - Per Skillings vals - Firtur Oksbøl - Hambo e. Lasse i Svarven - 

Hambo på logen - Livsglædens Vals. 
* Helga Mazurka er ikke på Folkets Hus’ hjemmeside, men det sørger jeg for (ellers 

stryger vi den). 
 

Jeg bruger de samme melodier som Jørgen/Jyllinge til reserver. 

Venlig hilsen Lise Bergsøe 
 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 2. 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. 
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Vi ved stadig ikke, om der kan findes et lokale, hvor hele lauget kan være. Hvis ikke, 
må vi – på grund af corona-afstandskravene – holde laugsaftenen opdelt i to lokaler 

på Kildegården. Vi skriver ud, når vi har tjek på det. 
På laugsaftenen skal vi snakke sammen om fremtiden – både laugsaftener og 

onsdagsaftener - og spille melodier fra Havnedansen 12. august (Marianne og Dortes 
repertoire). Der bliver ingen egentlig undervisning. 
Der er øl og vand. Tag selv kaffe/te og brød med, hvis I har brug for det. 

 

Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag den 26. september kl. 15.00 i 
Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 108. Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være oldermanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

De forslag, der indkom til den aflyste generalforsamling den 14. marts, bliver 
genudsendt sammen med evt. nye forslag. 
Der er ikke fællesspisning og bal efter generalforsamlingen, men måske en øl/vand og 

lidt bunkespil og hyggesnak. 

 
 
 

Servicemeddelelse 

Vedr. musikinstrumenter i Roskilde: De fleste af os kendte nok den musik-

/instrumentbutik, nemlig Musikcentralen, der tidligere lå i Hersegade og senere på 
Køgevej. 
De holder nu til på Navervej 20, hvor der også er butik med det meste indenfor 

instrumenter, herunder også strengeinstrumenter. 
 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 
Generalforsamling 
 

Indkaldelse til udsat generalforsamling lørdag den 26. september kl. 15 i Musikkens 
Hus, Kildegården 6, 1. sal, lokale 106. 

Dagsorden i h.t. vedtægter (og med gentagelse af dagsorden fra den indkaldte 
ordinære generalforsamling lørdag den 14. marts): 
 

1) Valg af ordstyrer 

2) Formandens beretning til debat og godkendelse 
3) Kassererens beretning til debat og godkendelse 

4) Indkomne forslag og debat 
 

Forslag 1 om tilføjelse af Lirum Larum til laugets navn v/ bestyrelsen: 
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Bestyrelsen foreslår følgende ændring af foreningens gældende vedtægter til 
vedtagelse: Paragraf 1. Foreningens navn Roskilde Folkedanserlaug ændres til 

Roskilde Folkedanserlaug - Lirum Larum. 
 

Forslag 2 om godkendelse som folkeoplysende forening - stiftende generalforsamling - 
v/bestyrelsen: 

For at Roskilde Folkedanserlaug kan blive godkendt som folkeoplysende forening, skal 
kommunen have et referat fra den stiftende generalforsamling. 

Da Roskilde Folkedanserlaug ikke tidligere har været en folkeoplysende forening, er vi 
nødsaget til at ændre status på kommunens foreningsportal, for at det er muligt at 
søge om lokaler og bedre fastholde disse lokaler for vores baller m.v. 

På et møde med Roskilde Kommune Kultur & Idræt mandag 2. marts 2020 blev det 
oplyst, at det kan godkendes af forvaltningen ved, at generalforsamlingen godkender 

nedenstående sætning og fremsender vores  generalforsamlingsreferat til Kultur & 
Idræt: 
"Denne generalforsamling betragtes som stiftende generalforsamling for Roskilde 

Folkedanserlaug – Lirum Larum som folkeoplysende forening." 
Dette skal stå i generalforsamlingsreferatet, men har ikke nogen indflydelse på 

teksten i vores vedtægter. 
 

Forslag 3 om "konsulent"-arbejdsgruppe v/Rødder, Fødder & Stemmer (se fil i 
tidligere fremsendte medlemsservice af 11.03.20) 

5) Valg af formand, lige år (Jens, modtager genvalg) 
6) Valg af kasserer, ulige år (ikke aktuelt i år) 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (John, Kåre og Roar modtager genvalg) 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant (revisor Anne modtager genvalg) 
Revisorsuppleant er ledig (valgperiode 1 år) 

9) Eventuelt – herunder a) orientering om status vedr. den udsatte 45-års 
jubilæumsdag for Roskilde Folkedanserlaug, og b) orientering fra formanden om en 
skriftlig udveksling mellem spillemandslaugets bestyrelsesmedlem Marianne Waarkjær 

og folkedanserlaugets formand om Mariannes forslag til udvikling af onsdags-
aftenerne. Dette har endvidere været drøftet på fællesmødet den 5. marts. Der 

drøftedes Mariannes forslag om at afkorte aftenerne med ½ time til sluttidspunkt kl. 
21.30. På fællesmødet var der et forlag om at begynde ½ time tidligere, hvis dette er 
muligt pga. igangværende dansekursus ved aftenskolen, og endelig drøftedes også 

muligheden af at fastholde det nuværende tidspunkt. På fællesmødet blev det 
besluttet, at det er op til Marianne Waarkjær og onsdagskoordinatorerne Kurt og 

Birthe at finde en løsning. 
10) Afrunding og afslutning af generalforsamlingen. 
 

Efter generalforsamlingen - omkring kl. 18 - er der for alle foreninger almindelig 
hygge og snak til en kop øl i dansesalen, lokale 101. Deltagerne opfordres traditionen 

tro til at synge eller kvæde en sang eller to. 
NB - angående parkering: Der er parkering uden tidsbegrænsning på den store 
parkeringsplads ved Roskilde Kongrescenter (P-plads ved Kildegården har fire-timers 

tidsbegrænsning). 
 

 

Havnedansen 
Tak til alle, der deltog i havnedansen i august. På de fire onsdage blev den 
gennemført med en ny, uprøvet samværsform med restriktioner for dansetyper - dans 

med samme partner hele aftenen - krav om maks. 100 personer, inkl. tilskuere, 
spillefolk og dansere - gentagne afspritninger af håndflader og meget mere. 
Alligevel lykkedes det at få fire aftener med fornuftige og gode danseoplevelser. Tak 

til alle for den udviste gode indstilling og tålmodighed, så hver aften blev en succes. 
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Tak til Roskilde Spillemandslaug, Havnebanden, Havnefronten og Videsøhusgruppen 
for den gode dansemusik. 

Vi sender også en stor varm tak til Vikingeskibsmuseet for museets generøse 
indstilling: blot vi overholdt de gældende coronaregler under arrangemenet, var det 

muligt at gennemføre havnedansen i år. Vi takker for den tillid, I har udvist til 
havnedansen, og for jeres samarbejde under de afholdte møder med Roskilde 
Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug. 

 
 

Udsættelse 
Grundet coronasituationen har det været nødvendigt at udsætte afholdelsen af laugets 

45-års jubilæumsfest, planlagt til lørdag den 19. september. Så snart det er muligt 
at gennemføre arrangementet, udsender vi samme program med nye fotos og 

information om ny dato og sted. 
 
 

Planlagte arrangementer 
 

Lørdag den 14. november fællesbal i Himmelev Skoles festsal med lokale orkestre. 
 

Lørdag den 12. december julebal. I år afholdes arrangementet i Roskilde. Nærmere 

om sted i november-Lirekassen. Dans til musik fra tre orkestre. 
 

Lørdag den 6. februar 2021 dobbeltbal i Østervangsskolens festsal med Jæ’Sweevers 
og Mads Hansens Kapel. (Lirum Larum Aftenskole afholder samme eftermiddag kurser 

i sønderhoningdanse og -spil). 
 

Jens Markvard Andersen, formand 
 

 
 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Ny sæson 

Brian Hornuff er stoppet som aftenskoleleder, og indtil videre er det mig (Mette 
Vedfelt), der tager over. 
Der kommer ikke noget trykt program i år, da der kan komme ændringer på grund af 

corona. I kan følge med på aftenskolens hjemmeside via www.lirumlarum.dk – se den 
nyeste info om dansekurser, spillekurser, instrumentalundervisning, foredrag med 

mere. Meget af det er planlagt til at starte op i september. 
 
 

Generalforsamling 

Aftenskolen holder generalforsamling søndag den 6. september kl. 15.00 i lokalerne 
på Kildegården 5 B, 3. sal. 
 

Med venlig hilsen 
Mette 

 
Musikaftenskolen Lirum Larum 
aftenskolelirumlarum@gmail.com 

tlf. 22 11 18 93 
 

http://www.lirumlarum.dk/
mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com
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Folk Roskilde 
 

Chuck Brodsky (USA) 

Søndag den 13. september kl. 19.30 (dørene åbner kl. 19), Gimle, Helligkorsvej 2 

Billetter i forsalg: www.gimle.dk 100 kr. + gebyr 
Billetter ved døren: 125 kr. 
Ungepris: 50 kr. 

 

 
 
Chuck Brodsky er en af USA’s fineste nulevende sangskrivere og en formidabel 
musikalsk historiefortæller, der med en tør og skarp (ofte sort) humor og en 

underliggende varme og medfølelse skildrer almindelige mennesker, der blot forsøger 
at komme gennem dagligdagen med lidt værdighed. Han skriver stærke, sjove og 

ærlige sange med enkle og iørefaldende melodier, som rammer plet hos lytteren. Og 
hans sange evner at få publikum til at trække på smilebåndet eller sidde med en 

klump i halsen - nogle gange begge dele samtidig. 
Temaerne i sangene spænder bredt, fra Facebook til Holocaust, men Chuck har en 
særlig forkærlighed for baseball og har udgivet ikke mindre end to hele albummer 

med sange om en lang række af baseballverdenens farverige personer og deres 
historier - som selv folk uden begreb om den amerikanske nationalsport kan 

fascineres af. Og derudover har han udgivet ni "almindelige" studioalbummer og et 
dobbelt livealbum. Hans seneste udgivelse er Them and Us fra marts 2018. 
Chuck Brodsky er meget glad for at spille i Danmark og har bl.a. optrådt på Tønder 

Festival flere gange, senest i 2014. 
Helt tilbage i 2004 – mens Folk Roskilde lavede koncerter på det gamle Gimle i 

Ringstedgade - havde vi en koncert med Chuck Brodsky, som jeg tror alle 
tilstedeværende mindes med den samme glæde, som vi i bestyrelsen gør. Da vi så 
opdagede, at han skulle turnere i Danmark dette efterår, sprang vi straks til. 

Glæd jer til en herlig aften fyldt med meningsfulde sange. 
 

 

Orientering 

I skrivende stund er det endnu usikkert, hvornår vi kan begynde at afholde koncerter. 
Hvis der ”lukkes op” for koncerter i slutningen af august, regner vi med at 

gennemføre koncerten med Chuck Brodsky den 13. september  Det afhænger dog i 

http://www.gimle.dk/
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høj grad af, om han kan komme over fra USA. Vi kan kun råde jer til at holde øje 
med vores hjemmeside, som vi vil opdatere, så snart vi ved mere. 

Dog kan jeg allerede nu fortælle, at koncerten med Fairport Convention er aflyst – og 
flyttet til 2021, ca. samme tidsrum. Jeg vil bede Gimle refundere de billetter, der er 

solgt til den koncert. 
Vi vil formentlig finde et godt dansk navn til den dato – og jeg vil sende nyhedsbrev 
ud til vores medlemmer. Der kommer jo også en Lirekasse inden da. 

Vi skal også have afholdt vores generalforsamling – der kommer indkaldelse ud til 
medlemmerne. 

 
Lene Buch 
formand Folk Roskilde 

 
 

 
 
 

 
 

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

 

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 

 

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

 

 


