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Denne gang er der indlæg fra: 

➢ Onsdagsaftener 
➢ Roskilde Spillemandslaug 
➢ Roskilde Folkedanserlaug 

➢ Musikaftenskolen Lirum Larum 
➢ Folk Roskilde 

 
 
SEPTEMBER 

Onsdag 23. Onsdagsaften  

Lørdag 26. Generalforsamling Spillemandslauget 

Folkedanserlauget 

 30. Onsdagsaften  

 
OKTOBER 

Onsdag 7. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Tirsdag 20. Generalforsamling Aftenskolen 

Onsdag 21. Onsdagsaften  

Søndag 25. Russeren, Bette Mett og andre pardanse fra 

Thy 

Aftenskolen 

  Mia Guldhammer, Morten Alfred Høirup og 

Kristian Bugge 

Folk Roskilde 

Onsdag 28. Onsdagsaften  

Lørdag 31. Dans - et levende udtryk af den menneskelige 

eksistens 

Aftenskolen 

 
 

 

Onsdagsaftener 
 
Sted: Normalt Musikkens Hus, Kildegården, men NB: i efteråret 2020 er vi på 

Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde. Tid: 19.00/19.15 - 21.00/21.30. 
Fri entré. Salg af øl og vand til rimelige priser. Medbring selv kaffe/te/kage. 

Alle er velkomne - både i bunkespillet (fællesspillet) og på dansegulvet, med eller 
uden erfaring. 

 

På Østervangsskolen 

Vi fik sidst i august besked fra 
Roskilde Kommune om, at vi ikke kan 

være på Kildegården fra og med 1. 
september (og antagelig frem til jul), 
men at vi har fået tildelt lokaler på 

Østervangsskolen - festsalen og 
enkelte mindre lokaler. 
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Kommunen skrev bl.a.: 
Brugerne af Musikkens Hus har igennem flere år påpeget, at gulvet i lokale 201 skulle 

afstives, så der både kan hoppes og danses i lokalet. Arbejdstilsynet har denne 
sommer givet Roskilde Kommune et påbud om, at gulvet skal afstives, hvis lokalet 

skal bruges. 
Det er glædeligt, at gulvet nu bliver udbedret til glæde for os alle. Omvendt er vi 
naturligvis kede af, at dette får påvirkning på de planlagte bookinger i Musikkens Hus 

i efteråret 2020. I processen med at finde andre lokaler er Roskilde Musiske Skoles 
undervisning blevet prioriteret, da de er en kommunal institution med målrettet 

musikalsk undervisning til børn og unge. 
Musikskolens elever flyttes ned på 1. sal, hvor vi normalt holder til. 

Coronaregler 

Vi stiller håndsprit frem. Og vi vil gerne have, at gæster registrerer sig på fremlagte 
lister til hjælp ved evt. smittesporing ☺ 

Vi skal fortsat overholde de sædvanlige coronaregler, fx om afstand mellem dansepar 
på 2 m. Hele aftenen skal der danses med samme dansepartner eller indenfor samme 
dansegruppe (se under folkedanserlauget side x), ingen kæde- og familiedanse, i 

kvadrilledanse gives der ikke hånd til fremmede, og der må ikke synges under dansen 
m.v. 

Arealkravet er 4 m2 for såvel dansere som spillemænd. Festsalen må maks. have 84 
deltagere. I klasselokalerne må der maks. være 26 personer. 

 
 

Ingen jordnødder/peanuts 

Besked fra Østervangsskolen til alle fritidsbrugere: 

En af skolens elever har en livstruende allergi i 
forhold til jordnødder/peanuts og fødevarer, hvor 
der er spor af peanuts, f.eks. figenstang, 

figenpålæg, muslibar og andre fødevarer, hvor der 
står ”spor af jordnødder” på varen. 

Peanuts/jordnød kan i små doser bæres gennem 
luften, hvilket betyder, at peanuts/jordnødder og spor af disse ikke må forefindes på 
skolen eller i SFO, heller ikke i de andre børns madkasser. Den mindste smule 

jordnødde-/peanutstøv kan frembringe en livstruende allergisk reaktion. 
Vær derfor opmærksom på, at de fødevarer, som I eventuelt tænker at dele ud, bage 

og servere i skole/SFO, ikke indeholder peanuts/jordnødder. 
 
 

Program for onsdagsaftenerne i oktober 
 
7.10. 
19.00 - 20.20 Gunnesbo Polka gennemgås v. Kate Larsen, MedVindDuo spiller til - i 

Tumlesalen 
20.30 - 21.30 Roskilde Spillemandslaug spiller til dans - i festsalen 

 
14.10. Ingen onsdagsaften pga. efterårsferie! 
 

21.10. 
19.15 - 19.50 Bunkespil med Dorthe og Marianne 

20.00 - 21.00 TøsaTrio 
 
28.10. 

19.15 - 19.50 Bunkespil med Lise Bergsøe 
20.00 - 21.00 StrengMedVind 
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Onsdagsværter: Kurt, tlf. 31 22 41 67, og Birthe, tlf. 31 14 58 62. 

NB: Notér disse numre, så du kan ringe til en af os, hvis hoveddøren på 

Østervangsskolen er låst efter kl. 19.30. 
 

 
Bunkespil 

21.10. Forspillere Dorthe og Marianne 

Se spillelisten på www.spillefolk.dk under Roskilde Spillemandslaug 
 

28.10. Forspiller Lise Bergsøe 
Kræn Tong Hans Støkk - Pastor Kaj - Sommarvals - Trippevals nr. 118 - Drillehopsa - 
Rideranke Polka - Gunnesbopolka - Forlovelsesreinlendar - Kristians Schottish - Majas 

hambo - Hambo på logen - Aben hedder Jocko. 
 

 
 
Til onsdagsaftenerne: 

Husk selv at medbringe kaffe/te/kage 
efter behov ☺ 

Øl og vand kan købes. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Onsdagsværter resten af året 

November: De Andre v. Ebba, ebbanielsen@gmail.com 

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

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 7. oktober 

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

onsdag i hver måned (sep.-maj) kl. 18.30-22.00 - denne gang på 
Østervangsskolen. 
 

Laugsaftenen starter med undervisning i Østervangsskolens festsal kl. 18.30–20.15. 
Pause 19.15-19.30 – tag selv kaffe/te, øl og spiseligt med. 

Thomas Egelund vil med udgangspunkt i melodierne Svensk Annas vals, Karens 

vals, og No 13 Trippe Wals arbejde med tav’et og karakter af valsene. 
Når vi er færdige med valsene, øver vi på melodierne til den efterfølgende dans. 

Kl. 20.30-21.30 spiller vi til dans i festsalen. Melodierne er: 
1. sæt: Svensk Annas Vals (bruges i undervisning) - Josefine danser - Thores Sch. - 
Livsglædens Vals - Trippevals nr. 118 - Skæve Thorvald. 
2. sæt: Hamborger nr. 3 – Karens Vals (bruges i undervisning) - Solen vækker op - 
Ostindiens Velkomst - Oh, kunne du mit hjerte se - Kirsten og jeg. 

http://www.spillefolk.dk/
mailto:ebbanielsen@gmail.com
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3. sæt: Vidars Polka - Nr. 13 Trippevals (bruges i undervisning) - Vals etter Martin 
Eggen - Uppsala Hambo - Riderankepolka - Tellings Hopsa. 
Reserver: Æ Føhringer - Jødetur fra Mors - Lars Kusk’s firtur (Ottetur fra Randers) - 
Oldemors Firtur - Den fine Madam Sne - Sommervals (Ale Møller) - Sommervalsen 

(Jens Drewsen) - Sch. fra Højby - Forlovelsesrheinlender - Mazurka eft. Levi Vilsen - 
Trippevals nr. 353 - Kalkmandens Vals - Sch. från Blyberg - Karis pers Polska - Råby 
Hopsa. 
Repertoiret ligger på Folkets Hus’ hjemmeside: 
www.spillefolk.dk/nodesamling/roskilde.php 
 
 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen lørdag den 26. september foregår kl. 15.00 i Musikkens Hus, 

Kildegården 6, lokale 108. 
Vi kan være på Kildegården, fordi generalforsamlingen afholdes i en weekend. 
 

 

Aflysning 

Det planlagte fællesbal i festsalen på Himmelev Skole lørdag den 14. november er 
aflyst. 
 
 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Generalforsamling lørdag den 26. september kl. 15 

Husk, at den udsatte generalforsamling - selvom der er håndværkere på 2. sal i 

Musikkens Hus - fortsat afholdes i Musikkens Hus, 1. sal, lokale 106, Kildegården 6, 
4000 Roskilde. 
Dagsorden: se september-Lirekassen. 

Bemærk, at der fortsættes med fælles komsammen kl. 18 i lokale 101. 

 

Støt op om den 45-årige 

Det er vigtigt at støtte op om vores 45-årige Roskilde Folkedanserlaug. Medvirk derfor 
til at fortælle om, hvorfor det er vigtigt, at der tegnes nye medlemskaber i lauget. 

Roskilde Folkedanserlaug havde i 70’erne over 350 medlemmer. Dette medlemstal er 
selvfølgelig faldet stærkt. Derfor er det klart, at når vi søger om støtte til større 
arrangementer hos kommunen og i fonde, er det meget vigtigt, at vi har et rimeligt 

medlemstal. 

Vi har i Roskilde Folkedanserlaug tradition for, at vi har de sødeste dansere. Når vi har 

arrangementer, har vi siden 70’erne haft den bedste dansestemning og de bedste 
orkestre i Danmark. Dette mix fortsætter tilsyneladende stille og roligt. 

Vi igangsætter nu en kampagne for at forøge laugets medlemstal. Det er mere vigtigt 
end nogensinde, at flere støtter vores aktiviteter med et medlemskab. Lauget er - 
som en del af hele Lirum Larum - et mødested for dansere og musikere, der er 

bevidste om at udvikle samværet omkring folkedans og folkemusik. 

I dag sælger vi ikke de store rabatter i vores medlemskab. I stedet har vi noget, der 

er meget vigtigere: den gode folkedans, som du møder ved de velfungerende 

https://spillefolk.dk/nodesamling/roskilde.php
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onsdagsaftener, ved havnedansen, ved ballerne og ikke mindst ved den årlige 
udflugt med guidning, middag og dans m.v. 

Spred derfor information til interesserede om betydningen af at støtte denne helt 
enestående folkedanserforening, der har dybe - men nok også lidt usynlige - rødder. 

Vi har videreført og udviklet en danse- og samværsform, som udsprang af de 
antiautoritære strømninger ved ungdomsoprøret i 70’erne, og som i dag fortsætter 
med folkedans hver uge året rundt - helt enestående. Dette findes nok ikke andre 

steder i Danmark. 

Vi har et fremragende samarbejde med Roskilde Spillemandslaug og med 

Musikaftenskolen Lirum Larum. Vi gør alle vores yderste for at bidrage med en varm 
menneskelighed i vores samvær omkring dans og musik. 

Måske kender du dansere, som er interesserede i at støtte dette åbne, varme 

dansemiljø i Roskilde? Så hjælp os med at få flere medlemmer. 

Det årlige kontingent er 175 kr. - kan indbetales til Danske Bank, reg.nr. 1551, 

kontonr. 3358453. 

PS: Vi er selvfølgelig også interesseret i at modtage nye ideer fra dansere, der vil 
høre, hvordan de kan støtte op omkring lidt bestyrelsesarbejde. Kom uforpligtende og 

hør, hvad vi ellers går og drømmer om at udvikle lauget til fremover! 

Venligste hilsener fra os alle i bestyrelsen, og vi glæder os til en uformel snak. 

Jens Markvard Andersen, formand 
 
 

Dansepartnerformidling - og 
dansegrupper 

Da det for tiden kan være lidt usikkert - måske 

endda lidt vanskeligt - at få kontakt til en 
dansepartner ved onsdagsaftenerne, tilbyder 

Kate at hjælpe med dette. De interesserede kan 
sende en mail til Kate: 
katelarsen13@hotmail.com - så formidler hun 

en kontakt. 

Nyt: Dansegrupper. Der er en ny mulighed for 

dem, der kommer som singler. De må nu danne 
mindre, faste dansegrupper, og indenfor hver 
dansegruppe må man bytte partner. 

Med to forudsætninger: Efter dans med én partner sprittes hænder af inden dans med 
den næste partner. Og der tilstræbes en ”forskudt” dansefatning, så de to danseres 

ansigter vender hver sin vej. 
Skriv til Kate, hvis du er interesseret i at være med i en dansegruppe. 

Men alligevel - alle er selvfølgelig velkomne! Og det kan være, at det bliver næsten 

som vi plejer at gøre ved havnedansen, nemlig at man selv finder en partner til 
aftenens danse. God fornøjelse! 

 
 

Aflysning af Fællesbal 

Fællesballet, planlagt til lørdag den 14. november på Himmelev Skole, er aflyst. 

Grundet coronasituationens alvor har de tre involverede folkedanserforeninger valgt at 
aflyse. 

Venligste hilsener 
Jens Markvard Andersen 

mailto:katelarsen13@hotmail.com
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Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Generalforsamling 

Aftenskolen afholder generalforsamling tirsdag den 20. oktober kl. 18.00. 

Sted: Aftenskolens kontor, Kildegården 5, 3. 

Bestyrelsen: består på nuværende tidspunkt af Karen Brodersen, Jens Markvard 
Andersen, Susanne Rothe og Mette Vedfelt. Ernst Colding og Per-Bjørn Andreasson er 

udtrådt af bestyrelsen. Karen genopstiller ikke. 
Carsten Rygner fra folkedanserlauget opstiller, men vi har brug for flere, så hvis du er 

interesseret i at gøre en indsats for aftenskolen, så henvend dig til en fra bestyrelsen 
eller send en mail til aftenskolelirumlarum@gmail.com 
Skoleleder: Brian Hornuff har sagt sin stilling op. Mette fungerer midlertidigt som 

skoleleder. 
 

 

Russeren, Bette Mett og andre pardanse fra Thy 

Instruktør: Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85 
Søndag den 25. oktober kl. 13.00 - 16.40 

Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 
Hold nr. 10613, let øvede 

På dette kursus vil vi gennemgå Æ Russer, Bette Mett og andre pardanse fra Thy helt 

fra bunden. Spilles ofte til baller og består af en kombination af forskellige trin og 
bevægelser, der gør dem lidt drilagtige at få lært. Det gør vi her! Der findes også 

forskellige måder at danse dem på, og hvis tiden tillader det, prøver vi også nogle af 
dem. Kurset henvender sig til dem, der endnu ikke danser ovennævnte danse, og 
dem der kan lidt, men gerne vil blive bedre til det. Det vil være godt at tilmelde sig 

med en partner. 
 

 
Foredrag og workshop: 

Dans - et levende udtryk af den menneskelige eksistens 

Med Sofia Vester, professionel Orientalsk Danser 1999-2015, samt cand. mag. 

i Moderne Kultur. 
Lørdag den 31. oktober kl. 14.00-17.00 
Østervangsskolen, Tumlesalen, Astersvej 15, 4000 Roskilde 

 

 
 
Et foredrag om dansens betydning for mennesket på tværs af forskellige kulturer og 

de forandringer, der er med til at tegne mennesket i det moderne samfund. Ca. 1½ 
time. 
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Efter foredraget vil workshoppen i Orientalsk Dans bestå af en kombination af at 
danse og få indblik i den egyptiske musik og dansehistorie. Ca. 1½ time. 

Læs mere om dette spændende debatarrangement og hold øje med eventuelle 
ændringer på aftenskolens hjemmeside via www.lirumlarum.dk 

 
Tilmelding nødvendig: på aftenskolelirumlarum@gmail.com eller på tlf. 22 11 18 93. 
Oplys holdnummer 10997. 

Pris: 50 kr. Du er garanteret en plads til arrangementet ved på forhånd at overføre 
beløbet til Nordea, reg.nr. 2905, kontonr. 255 164 411. 

 
 

Sammenspil i spillemandsmusik 

Lærer Adam McKenzie, adammckenzie@gmail.com 

Mandage kl. 19.30 – 21.00 
Sted: Absalons Skole 
32 lektioner 

Hold nr. 10545 
Pris: 990 kr. Pens. 770 kr. Ledig/efterl. 990 kr. 

Har du lyst til at spille folkemusik, og synes du, det et kedeligt at spille alene, starter 
vi et nyt hold, hvor du har mulighed for at få indflydelse. Så vær med starten. Alle 
instrumenter er velkomne. 

 
 

Cello 

Lærer Adam McKenzie, adammckenzie@gmail.com 

Tid og sted efter aftale med læreren. 
30 lektioner, 4 deltagere 

Hold nr. 10732 
Pris: 1800 kr. Pens. 1380 kr. Ledig/efterl. 1500 kr. 

Kontakt læreren for nærmere oplysninger. 

 
 

Hold ellers øje med aftenskolens flotte hjemmeside. 
 
 

 

Folk Roskilde 
 

Mia Guldhammer + Morten Alfred Høirup 
med gæstesolist Kristian Bugge 

 

Søndag den 25. oktober kl. 19.30 
Dørene åbnes kl. 19.00 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg: www.gimle.dk 115 kr. 
Ved døren: 125 kr. (kontant eller mobilepay) 

Ungepris: 50 kr. 

Sanger og perkussionist Mia Guldhammer og guitarist og sanger Morten Alfred Høirups 

levende tilgang til den dansk sangtradition har - sammen med deres egne 
kompositioner og deres tætte samspil med publikum - vakt opmærksomhed rundt i 
det ganske land. I forbindelse med koncerten i Gimle har de allieret sig med den 

mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com
mailto:adammckenzie@gmail.com
mailto:adammckenzie@gmail.com
http://www.gimle.dk/
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danske violinist og rigsspillemand Kristian Bugge, en af Danmarks skrappeste 

traditionsspillemænd i disse år. 

Mia Guldhammer (sang, shruti box og perkussion) sang og spillede i sine forældres 
familieorkester fra hun var helt lille og læste senere på Folkemusikcentret Hogager og 

på Ungdomsstævnet ROD. I dag er Mia Guldhammer kendt og respekteret som en af 
vores absolut mest markante folkesangere, og hun synger hvert år for tusinder af 

mennesker på vikinge- og middelaldermarkeder, spillesteder og festivaler i Danmark 
og internationalt. Det gør hun bl.a. i middelalderorkesteret Virelai, folktronika-bandet 
Mallebrok og i det bretonsk-nordiske projekt Nøkken med Dour/Le Pottiers Quartet og 

Sofia Sandén. 

Morten Alfred Høirup (sang, guitar) spillede fra ganske ung i sin far Fin Alfred 

Larsens bryllupsorkester,og blev efterfølgende en del af det københavnske 
folkemusikmiljø. I flere årtier har Morten Alfred turneret med traditionel såvel som 
nykomponeret dansk musik. Han har sunget og formidlet danske sange for 

koncertpublikum over store dele af verden og har i den forbindelse modtaget en 
række Danish Music Awards (10 stk.), heriblandt Årets Danske Folk Komponist 2004 

og Årets Traditionspris 2016. Morten Alfred er nok mest kendt for sit arbejde med 
violin- og guitarduoen Haugaard & Høirup (1998-2008), folk/world-bandet 
Himmerland (2010-2015) og tradtrioen Jensen, Bugge & Høirup (2010). 

Kristian Bugge (violin) blev i 2014 
udnævnt som medlem af Danmarks 

Rigsspillemænd, en eksklusiv forening 
bestående af omkring en snes 
spillemænd, som i særlig grad har 

udmærket sig indenfor den traditionelle 
danske spillemandsmusik. Kristian Bugge 

har modtaget en stribe priser, heriblandt 
DR’s Radium Pris i 2004 og en Danish 
Music Award som Årets Danske Folk 

Instrumentalist i 2016. Han turnerer året 
rundt i store dele af verden med bands 

som violin- og harmonikaduoerne 
Gangspil og Jensen & Bugge, folk-bigbandet Habadekuk og den dansk-finsk-britiske 

kvintet Baltic Crossing.  

Kom og oplev en herlig aften med tre af Danmarks bedste musikere/sangere! 
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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 

 

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

 

 

 

 
 

 


