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Denne gang er der indlæg fra: 

➢ Onsdagsaftener 
➢ Roskilde Spillemandslaug 

➢ Roskilde Folkedanserlaug 
➢ Folk Roskilde 

 

 
MAJ 

Onsdag 5. Laugsaften Spillemandslauget 

Alle 

onsdage i 

maj 

 Spil og dans på havnen Spillemandslauget og 

Folkedanserlauget 

Onsdag 19. Christensen & Kanne Folkband Folk Roskilde 

 

 
 

Onsdagsaftener 
 
Så lykkedes det ikke at holde åben, indendørs musikcafé i dette forår. 

Da coronarestriktionerne p.t. er noget mere lempelige for udendørs aktiviteter end for 
indendørs, har spillemandslauget og folkedanserlauget nemlig søgt om og fået 
Vikingeskibsmuseets tilladelse til spil og dans på tunet på museumsøen allerede fra 

maj måned. Se nærmere på de følgende sider. 

Vi håber stadig, at onsdagscaféen kan genoplives i en eller anden form til efteråret. 

God sommer fra onsdagskoordinatorerne 
Birthe og Kurt 
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Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften 

Som situationen er nu, har vi endelig mulighed for at holde en slags laugsaften i maj. 

Det bliver onsdag den 5. maj kl. 18.30 på havnen. Vi fortsætter, så længe vi har 
lyst, lys og varme. 

Det bliver som et udendørs foreningsarrangement efter de regler og begrænsninger, 

der måtte være gældende til den tid. Vi håber på en fantastisk forårsaften. 

Vi mødes og gennemspiller ved fælles hjælp så meget af årsrepertoiret, vi kan nå. Der 

vil formentlig være nogle dansere i nærheden, men det behøver vi jo ikke at lade os 
påvirke af, andet end at det bliver en fornøjelse at fornemme, at vi er på vej tilbage til 
normale tilstande. 

Vi må også finde tid til at aftale, hvorledes vi skal benytte os af, at vi har havnen alle 
onsdagene i maj måned. 

 
 

Havnespil og -dans i juni, juli og august 

Det er stadig usikkert, hvordan forholdene bliver for offentlige arrangementer til den 

tid, så vi må være forberedte på, at der skal ændres i planerne, når vi får 
udmeldingerne. 
Derfor skal vi jo have en plan, der kan ændres i. Og den ser p.t. sådan ud: 

Havnespillet ledes af kompetente forspillere fra kl. 19. Når klokken bliver 20, 
overtages funktionen af nogle af vores (også kompetente) spillegrupper. Alt vil være 

med et kendt repertoire, som bliver lagt på spillefolk.dk 

Da det er vigtigt for lauget, at vi kan fortsætte denne gode tradition, skal vi opfordre 
til, at medlemmerne bakker op og møder frem med stor spillelyst, så også forspillerne 

synes, det er en fornøjelse og ikke bare hårdt arbejde med tvivlsomt resultat. Vi er 
alle ansvarlige for, at traditionen kan fortsætte. 

Planen ser således ud: 

Juni Forspillere kl. 19-20 Forspil ved spillegrupper fra kl. 20 

2. Jørgen Sten Andersen 
 

9. Lise Bergsøe Medvind Duo 

16. Thomas Egelund Egen stemning 

23. Poul Bjerager 
 

30. Dorthe og Marianne  

Juli 
  

7. Jørgen Sten Andersen Marianne og Henrik, De Dysted 
Spillefolk 

14. Thomas Egelund Marianne og Henrik, De Dysted 
Spillefolk 

21. Lise Bergsøe 
 

28. Dorthe og Marianne 
 

August 
  

4. Jørgen Sten Andersen 
 

11. Lise Bergsøe Egen stemning 

18. Poul Bjerager Medvind Duo 

25. Dorthe og Marianne  
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Yderligere to spillegrupper har meldt tilbage, at de er klar, men er endnu ikke 
datofastsat. Vi hører meget gerne fra flere, som har mod på opgaven. 

Vi glæder os til, at vi kan komme til at spille igen og få en perlerække af gode 
sommeraftener på havnen. 

 
 
Repertoirelister til havnespil 

Alt vil som nævnt være med et kendt repertoire, som bliver lagt på spillefolk.dk 
snarest muligt. 

Her er Jørgen Stens repertoireliste til 2. juni, 7. juli og 4. august: 
Min spilleliste er i to udgaver. Liste 1 indeholder udelukkende pardanse. Liste 2 
indeholder udover pardanse også kvadrille-, topars- og kredsdanse. 

Der vil være kortvarige pauser mellem sættene. Jeg har bestræbt mig på at vælge 
melodier, som er indeholdt i årsrepertoire 2021. Nogle melodier falder udenfor, da det 

ikke er muligt at lave gode dansesæt ved udelukkende at bruge melodier fra 
årsrepertoiret. Men jeg er sikker på, at lauget også mestrer de melodier, der falder 
udenfor. 

Spil dem venligst igennem (bank ”rusten” af instrumentet), inden vi ses 2. juni. Det 
skal være sjovt at spille, men det bliver det kun, hvis man kan melodierne! Som I kan 

se, er der sammenfald mellem de to lister, så det er overkommeligt at lære begge 
lister. Melodierne er som sædvanlig lagt ind på spillefolk.dk 

Liste 1 

1. sæt: Ølfyboen – En Fædrelandspolka – Tores Schottish – Lyø Schottish - Svensk 
Annas vals – Trads’ Hopsa. 

2. sæt: Peder Pøhls Polka - Oksbølpolka - Hamborger nr. 3 – Pastor Kaj – Mazurka eft. 
Levi Vilsen - Rævens Vals – Karens Vals. 
3. sæt: Ostindiens velkomst – Æ Føhringer – Og vil du ha’ (Lille Stine) – Der bor en 

bager - Helge Sørensens Hopsa (afslutningsdans). 

Liste 2 

1. sæt: Ølfyboen – En Fædrelandspolka – Tores Schottish – Lyø Schottish - Svensk 
Annas vals – Trads’ Hopsa. 
2. sæt: Peder Pøhls Polka – Firtur fra Vejle Vestegn (Th. Thomsens Firtur) – Mettes 

Firtur – Baglæns Kontrasejre – Lars Kusks Firtur - Hamborger nr. 3 – Du har så ømt 
et øje (G-dur) - Tellings Hopsa. 

3. sæt: Ostindiens velkomst – Æ Føhringer – Og vil du ha’ (Lille Stine) – Der bor en 
bager - Frederiks Kontra (til denne melodi danses den populære ”langdansedans” som 
afslutning). 

Reserver/alternativer (vil kun blive brugt efter aftale): Esse Schottish – Sch. Från 
Blyberg - Ingers Brudvals – Hamborger/Polka sekstur – Hemmelig Sekstur – Den 

muntre Kreds – Den lille englænder - Den gamle totur fra vejle – Morten Larsen – 
Tosse Marens Totur. 

Med spillehilsen – jeg glæder mig til at møde jer igen – og spille / Jørgen Sten 
 
 

Kontingent 2021 

Hvis man har betalt for året 2020, har man også automatisk betalt for 2021. Det vil 
sige, at vi gør 2021 kontingentfrit for ”gamle” medlemmer af lauget. 

Nye medlemmer i 2021 kan melde sig ind for 125 kr. ved betaling til reg.nr. 1551, 

kontonr. 6724264 - eller til kassereren Lise Bergsøe en onsdag aften på havnen. 
 

Hilsen fra en spillesulten oldermand / Anders Clausager 
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Roskilde Folkedanserlaug 
 

Majdans på havnen - for medlemmer 

For ca. en måned siden fik Roskilde Spillemandslaug af Vikingeskibsmuseet tilbudt, at 

de kunne øve musik på tunet om onsdagen. Vi blev af spillemandslauget inviteret med 
til øvedans. Dvs. at i maj måned har vi om onsdagen fra kl. 18.30 et samarbejde med 
Roskilde Spillemandslaug om foreningsøvedag med spil og dans. 

Vi sikrer, at rammerne ved dansen for Roskilde Folkedanserlaugs medlemmer er iht. 
de gældende coronaregler for øvning af udendørs foreningsdans. Ved væsentlige 

ændringer (lempelser) til arealkrav m.v. udsendes besked herom til medlemmerne. 

Roskilde Spillemandslaug holder udendørs laugsaften onsdag den 5. maj, og de 
følgende onsdage i maj øver de stadig. Dette betyder, at ca. halvdelen af dansegulvet 

reelt vil blive benyttet af spillemandslauget. 
Vores mulighed for at få dansemusik vil være præget af, at spillemandslauget indøver 

musik med gentagelser osv., da de har brug for at øve på melodier, der skal spilles til 
havnedansen fra juni måned. 

I sidste Lirekasse skrev jeg, at det kun vil være muligt at øve udendørs dans med to 

typer danse. Nu er der åbnet op for alle typer danse ved foreningers træning. Derfor 
skal vi tænke på, at vi fortsat skal beskytte danserne mest muligt, ved at vi: 

- har fokus på ansigtsretninger under dansen (mundbind må gerne benyttes) 
- danner par ved pardans og familiesammenhold ved kvadrilledanse m.v. med de 
samme personer hele aftenen 

- holder to meters afstand til hverandre, og dette gælder også for danseparrene 
- har mange afspritningspauser, dvs. ved hver ny dans osv. (vi har nu flere 

afspritningsstationer end sidste år) 
- ikke holder sociale pauser, da dette ikke indgår i reglement for foreningsøvedans 
- ikke har tilskuere i vores nærhed 

- bakker op om den udpegede instruktør, der kun vil fortælle og støtte op om alt mht. 
afspritning, afstand m.v. 

- efter instruktørens afslutning går lige hjem. 

Vigtigt er det også at nævne, at vi ikke må have alm. socialt samkvem ud over det, vi 

har i selve dansetræningen, og at vi under ingen omstændigheder må blande os med 
andre øvegrupper (f.eks. spillefolk) - dette er for at minimere risikoen for 
smittespredning. 

Dansebanen er markeret med plasttoppe, og ved indgangen er der udlagt 
afstandsstriber. Hver person skal ved ankomsten afspritte sine hænder. 

Alle dansere skal registrere sig med navn og telefonnr. i den fremlagte mappe. Dette 
sikrer, at vi kan kontakte deltagerne, såfremt det efterfølgende konstateres, at en 
danser er blevet ramt af coronasmitte. Hvis en person bliver coronasmittet i perioden 

med onsdags-danseøveaftener, skal vedkommende ringe og informere dansetræner 
for at medvirke til hurtig smitteopsporing, så en evt. smittekæde kan brydes. 

Den udnævnte danseinstruktør er Kate Larsen. Hun vil bære farvet vest iht. krav i 
corona-foreningsreglementet. Mobilnr. til Kate: 28 26 69 13. 
Deltagerlisten destrueres senere efter gældende regler for personoplysninger. 

P.t. er der ingen krav om, at vi skal vise coronapas eller coronatest ved træningen. 
Dette skyldes, at vi er en forening, og derfor må kun medlemmer af Roskilde 

Folkedanserlaug Lirum Larum deltage i dansetræningen. Kun de udøvende dansere 
har mulighed for at være på dansebanen. Der vil ikke være borde og stole. 
Skulle nye dansere, som ikke er medlem af Roskilde Folkedanserlaug, ønske at 

deltage, kan medlemskab tegnes før dansen om onsdagen, se næste side under 
afsnittet Kontingent. 
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Da dansegulvet som nævnt vil være reduceret her i maj, får vi kun plads til 18 
dansere. Selvom forsamlingsfriheden senere stiger, er det forventeligt, at arealkravet 

fortsat vil være fire m2 pr. danser. 

Dansen vil normalt vare fra kl. 18.30 og frem til danselederen afslutter. Derfor kan 

det her i maj for nogle minde mere om rigid fitnesstræning end om den dans, vi plejer 
at have i Lirum Larum. Og dette er helt korrekt, for i maj danser vi efter coronaregler 
for foreningers dansetræning. 

Men vi vil lægge vægt på, at dansetræningen alligevel under alle omstændigheder 
kommer til at foregå i en afslappet og venlig stemning. God fornøjelse ☺ 

PS: Endnu er det for tidligt at sige noget om, hvordan havnedansen gennemføres fra 
juni måned. Mere herom i juni-Lirekassen. 
 

 

 
 
 

Generalforsamling 

I henhold til vores vedtægter ville vi normalt skulle afholde generalforsamling i marts 

måned. Vi forsøger at afholde vores generalforsamling for år 2020 i september. Mere 
herom i juni-Lirekassen. 
 

 

Kontingent 

Fordi vi i år 2020 måtte aflyse mange arrangementer, tilbydes alle de, der har betalt 
medlemskontingent i år 2020, et kontingentfrit medlemskab i år 2021 (dvs. ingen 

kontingentopkrævning i år). Medlemmer vil fra kassereren modtage bekræftelse på 
medlemskab for i år. 

Alle de, der fortryder, at de ikke fik et medlemskab i år 2020, kan få et jubilæums-
medlemskab i år 2021 for den nette sum af 45 kr. Dette tilbud gælder frem til den 31. 

december i år. 
Tilmelding og betaling er mulig før dansen om onsdagen ved henvendelse til kasserer 
Kate Larsen og betaling via MobilePay 28 26 69 13. 

 
 

Kommende arrangementer 

Fællestur 

Fællesturen for år 2021 er aflyst. Vi (især Kate og Kåre) arbejder med planlægning af 
ny dato i foråret 2022 (formentlig i maj og helt sikkert i den periode, hvor frøerne 

kvækker) med frøtur på Reersø, besøg i Kalundborg kirke (med de fem tårne), samt 
besøg på Borganlægget og Kalundborg Middelalderby Højbyen med guide og med 
aftenspisning der. Derefter bal i det legendariske Bjergby forsamlingshus. Mere herom 

til næste år. 
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Jubilæumsbal 
Sidste års aflyste 45-års jubilæumsbal er nu planlagt til i år: lørdag den 18. 

september - et 46-års jubilæumsbal i den pyntede festsal på Østervangsskolen. 
Aftenen bliver med det samme program, som vi havde planlagt sidste år. Med 

velkomstdrink og åbningstale af kommunens kultur- og fritidschef Claus Larsen. Poul 
Bjerager kigger tilbage og frem. Derefter dansemusik ved Roskilde Spillemandslaug. 
Mooves & Melodies - et danseperformance med Embla og Phønix. Anja Præst og 

Jesper Vinther spiller derefter op til vestsjællandsk bal (traditionel dans). Phønix med 
balfolk spiller aftenenens sidste jubilæumsdanse. Nærmere herom i juni-Lirekassen. 

 
Dobbeltbal 
Det planlagte dobbeltbal i februar i år med Jæ’Sweevers og Mads Hansens Kapel er 

udsat til lørdag den 12. februar 2022. Sted: festsalen på Østervangsskolen. Der vil om 
eftermiddagen være kurser i sønderhoningdans og -spil. 

 
Venlig hilsen bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug – Lirum Larum 
Jens Markvard Andersen, formand 

 
 

 

Folk Roskilde 
 

Christensen & Kanne Folkband 

Onsdag den 19. maj kl. 19.30 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Billetter i forsalg: www.gimle.dk 100 kr. + gebyr 
Billetter v. døren: 125 kr. (kontant eller MobilePay) 

Ungepris: 50 kr. 
 

 
 

Viser, visepop, folkemusik ‐ kald det hvad du vil. Glæden ved livet, og det til tider 

hævede øjenbryn over det modsatte, er i fokus, når Christensen & Kanne Folkband 
optræder med et repertoire bestående af primært danske sange fremført af fire herrer 
med en gennemsnitsalder på ca. 60 år. I C&K Folkband spilles derudover også enkelte 

sange fra Jens Christensens bagkatalog - der rækker 40‐45 år tilbage til tiden, hvor 

engelske, irske og amerikanske folkesange var i fokus. En aften med Christensen & 

Kanne Folkband byder således på lytteværdige viser og folkesange ‐ udsat for en bred 
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vifte af akustiske strengeinstrumenter. Det er en udmærket idé at medbringe både 
ører, smil og smilerynker til denne koncert. 

Materialet i Christensen & Kanne Folkband er bygget op omkring Jens Christensens 
sang og guitar og Axel Kannes akkompagnement på dobro, guitar, ukulele, kor m.v. 

Bassist Ole Holst Andersen (det er ham, der trækker gennemsnitsalderen ned) leverer 
en solid bund, godt humør og ekstra harmonier, og Ole Pettersson byder ind med kor, 
instrumentale soloer samt et solidt akkompagnement på både guitar, mandolin og 

oktavmandolin. 
Kom og hyg jer med en masse god musik. 

OBS! Alle covid-19-restriktioner overholdes. Nærmere oplyses lige før koncerten. 
 
 

Kontingent 

OBS! Hvis du ikke allerede har betalt kontingent for i år, kan det gøres til Folk 
Roskildes konto i Nordea: reg.nr. 2280, kontonr. 2551 630 806. Årskontigentet for 
2021 er 200 kr., og som medlem får du 25 kr. rabat til vores koncerter, medmindre 

andet er nævnt. Desuden er du med til støtte udbredelsen af folkemusikken. 
Husk at angive tydeligt navn og adresse samt mailadresse, så vi kan sende dig 

nyhedsbreve m.m. 
 
 

Kommende koncerter 

Søndag d. 12. september: Calum Stewart (SCO) 
Søndag d. 3. oktober: Dobbeltkoncert m. Stundom og Hal & Nikolaj 
Søndag d. 31. oktober: Fairport Convention (UK) 

Søndag d. 14. november: Flook (UK/IE) 
Onsdag d. 8. december: Dreamers’ Circus – julekoncert 

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

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

➢ Onsdagsaftenerne (koordinatorer Birthe Hansen & Kurt Nielsen, 

kurtjohannielsen@gmail.com) 

➢ Roskilde Spillemandslaug (oldermand Anders Clausager, 

anders.spillemandslauget@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 

 

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


