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Denne gang er der indlæg fra: 
➢ Onsdagsaftener 

➢ Roskilde Spillemandslaug 
➢ Roskilde Folkedanserlaug 

➢ Musikaftenskolen Lirum Larum 
➢ Folk Roskilde 

 

 
MAJ 

Onsdag 26. Spil og dans på havnen Spillemandslauget og 

Folkedanserlauget 

 
JUNI-JULI-AUGUST 

Alle 

onsdage 

 Spil og dans på havnen Spillemandslauget og 

Folkedanserlauget 

Onsdag 23.6. NB Ingen spil og dans pga. sankthansaften  

Søndag 22.8. Fritidsfestival på Kildegården Spillemandslauget og 

Folkedanserlauget 

 
 

 

Onsdagsaftener 
 

Fra begyndelsen af maj kunne vi - efter en meget lang, ufrivillig pause - igen afholde 
onsdagsaftener, dog kun for medlemmer og kun udendørs pga. coronarestriktionerne. 

Vi fik tilladelse fra Vikingeskibsmuseet til at starte en måned tidligere end normalt 
med spil og dans på Museumsøen i Roskilde havn. 
I juni, juli og august fortsætter onsdagsaftenerne på havnen, NB kl. 19-21. Fri entré, 

men med visse coronarestriktioner, se nærmere på de følgende sider. 
 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Spil og dans på havnen 

Onsdagene 2. og 9. juni: Pga. coronarestriktionerne er spil og dans på havnen disse 
to dage forbeholdt medlemmer, dvs. det er foreningsarrangementer, ikke offentlige 
arrangementer. 

Nye medlemmer er velkomne! Man kan melde sig ind for 125 kr. (det er halv pris!) 
ved betaling til reg.nr. 1551, kontonr. 6724264 - eller direkte til kassereren Lise 

Bergsøe en onsdag aften på havnen. 
 

Onsdag 23. juni: Skt. Hansaften falder i år på en onsdag. Denne aften er der ikke 
spil og dans på havnen. 
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Fra onsdag 16. juni til 25. august : Coronarestriktionerne ændrer sig fra uge til 
uge, men lige nu ser det ud til, at vi kan holde havnedans som vi plejer (måske med 

begrænset dansevalg) fra onsdag den 16. juni. Hvilke regler, der helt præcist kommer 
til at gælde, ved vi ikke endnu. Det ser dog ud til, at vi skal have coronapasset med, 

når det er offentlige arrangementer. 
 
Bunkespillet (fællesspillet) på havnen er igen i år tilrettelagt af Roskilde Spillemands-

laug. Vi har fået tilsagn fra forspillere, både enkeltpersoner og grupper - se nedenfor. 
Bunkespillet er som sædvanlig åbent for alle. 

Repertoirelister: se nedenfor (og spillefolk.dk). 

Planen for sommerens havnespil ser således ud: 
 

Juni Forspillere kl. 19-20 Forspil ved spillegrupper kl. 20-21 

2. Jørgen Sten Andersen Optimisterne 

9. Lise Bergsøe Egen Stemning 

16. Thomas Egelund Medvind Duo 

23. Skt. Hansaften, ingen spil  

30. Dorthe og Marianne De Finn-urlige Spillemænd 

 

Juli Forspillere kl. 19-20 Forspil ved spillegrupper kl. 20-21 

7. Jørgen Sten Andersen Marianne og Henrik, Dysted Spillefolk 

14. Thomas Egelund Marianne og Henrik, Dysted Spillefolk 

21. Lise Bergsøe De Finn-urlige Spillemænd 

28. Dorthe og Marianne Optimisterne 

 

August Forspillere kl. 19-20 Forspil ved spillegrupper kl. 20-21 

4. Jørgen Sten Andersen Optimisterne 

11. Lise Bergsøe Egen Stemning 

18. Jørgen Sten Andersen Medvind Duo 

25. Dorthe og Marianne De Finn-urlige Spillemænd 

 

Og vi skal endnu en gang opfordre til, at laugets medlemmer bakker op om 
havnespillet, så vi alle får en god oplevelse, som giver os lyst til at vende tilbage uge 
efter uge og år efter år. 

 
 

Repertoirelister 
Repertoirelisterne bliver lagt i spillefolk.dk (langt de fleste ligger der allerede). 

2. juni kl. 19 ved Jørgen Sten Andersen (samt 7. juli, 4. august og 18. august) 

Med coronarestriktioner (kun pardanse): 
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). 

Uden coronarestriktioner: 
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. 
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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 (kun 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. 
 

2. juni kl. 20 ved Optimisterne (samt 28. juli og 4. august) 
Smedens 2. fynbo eller Mavefynbo - Skyttes polka - Sjutti schottis - Esse-schottis - 

Vals fra Rusland - Hopsa af Helge Sørensen - Ostindiens velkomst - Æ Rømeser - 
Stam Villums styk' - Oh, kunne du mit hjerte se - Der bor en bager - Vidars Polka -
Skottish fra Højby - Tores schottis - Uppsalapolskan - D-durspolska - Karens Vals. 

 
9. juni kl. 19 ved Lise Bergsøe (samt 21. juli og 11. august) 

Ane Louises fynbo - Rideranke Polka - Pastor Kaj - Forlovelsesreinlendar - Skottish fra 
Højby - Svensk Annas vals - Oksbøl polka - Lyø brudevals - Søren Fogeds styk' -
Ostindiens velkomst - Oh, kunne du mit hjerte se - Der bor en bager - En 

fædrelandspolka - Hamborger no 3 - Tores schottis - D-durspolska - Vigers polska -
Elis Godnattvals - Trads hopsa. 

Reserver: Den gamle totur fra Vejle - Hornfeld - Sekstur fra Læsø - Mettes firtur - Den 
muntre kreds - Tosse Marens Totur - Klövsjö Brudmarsch. 
 

9. juni kl. 20 ved Egen Stemning (samt 11. august) 
Evalds polka - Grønne Aal - Svensk Annas vals - Elis Godnattvals - Tores schottis -

Schottish fr. Kall - Skæve Thorvald - Karens Vals - D-durspolska - Hambo i a-mol -
Russeren - Ryskjerketurn - Bette Mett’ - Den sortbrogede ko - Storm e. Dwight Lamb 
- Skottish fra Højby - Vi går ej af dette hus (i G-dur) - Æ Føhringer - Nordvest - Og vil 

du ha’ min ... (ell. Lille Stine) - Kirsten og jeg - Klövsjö Brudmarsch. 

Til august kan vi forhåbentlig tilføje: Petersens ottemandsdans – Hamborg sekstur – 

Polka sekstur – Flyv og skub kontra – Den toppede høne fra Thy. 
 
16. juni kl. 19 ved Thomas Egelund (samt 14. juli) 

Kalenderfynbo eller den lille hamborger - Rideranke Polka - Tores schottis - Skottish 
fra Højby - Svensk Annas vals - Trads hopsa - Polka e. Peder Pøhl - Nr. 4 fynbo eller 

Ølfynbo - Hamborger no 3 - Karens Vals - Rævens vals - Ostindiens velkomst - Søren 
Fogeds styk' - Og vil du ha min (ell. Lille Stine) - Oh, kunne du mit hjerte se - Kirsten 
og jeg - Niels Johnsens Mazurka. 

Reserver: Hamborg sekstur - Polka sekstur - Hemmelig Sekstur - Den gamle totur fra 
Vejle - Firetur fra Vejle - Mettes firtur - Morten Larsen - Tosse Marens Totur - Baglæns 

kontrasejre - Ottetur fra Randersegnen. 
 

16. juni kl. 20 ved Medvind Duo (samt 18. august) 
1. sæt: Rideranke polka - Haverö Schottish - Vigers polska (hambo) - Jacob Hansens 
Vals - Tellings Hopsa. 

2. sæt: Poul Pejsen - Ostindiens Velkomst - Den første August - Og hva er det for 
narreri - Der bor en bager. 

3. sæt med coronarestriktioner: Polka efter Bror Dahlgren - Højby Schottish - Hambo 
på Logen - Svensk Annas Vals - Trads Hopsa. 
3. sæt uden coronarestriktioner: Polka efter Bror Dahlgren - Th. Thomsens Firtur - 

Fyrtur (topars-engelsker) - Pedersen / Enkeltkæde - Bettemand i knibe. 
4. sæt med coronarestriktioner: Kalenderfynbo - Thore Härdelin Schottish - Sjinmyra 

Vals - Furubom Polska (hambo) - Helge Sørensen Hopsa. 
4. sæt uden coronarestriktioner: Kalenderfynbo - Hamborger sekstur - Den gamle 
totur fra Vejle - Alsinger (spejder-) Sekstur - Den muntre kreds - Den lille englænder. 



 4 

 
30. juni kl. 19 ved Dorthe og Marianne (samt 28. juli og 25. august) 

Forsbergs polka - Rideranke Polka - Skottish fra Højby - Lyø Schottish nr 1 - Svensk 
Annas vals - Kalkmandens vals - Trads hopsa - Tores schottis - Forlovelsesreinlendar - 

Uppsalapolskan - Vigers polska - D-durspolska - Polka e. Bror Dahlgren - Ebbas Polka 
- Tomas Håårds Schottis - Vals etter Martin Eggen - Morten Larsen - Raaby Hopsa. 
 

30. juni kl. 20 ved de Finn-urlige Spillemænd (samt 21. juli og 25. august) 
Med coronarestriktioner: Smedens 2. fynbo - Adam og Eva - Pileknækkeren - 

Schottish efter skomagerfar - Lyø schottish - Sine Bogøs vals - Sjijnmyravalsen 568 i 
358-bogen - Hopsa 65 fra Læsø A-dur - Fynsk polka - Madsbøll polka nr. 1 - Søren 
Fogdes styk - Æ Rømeser - Æ Føringer - Du har revn vor kakkelovn om - Oh de 

kvindfolk - Tellings hopsa - Fædrelandspolka - Oksbøl polka - Josefines vals -
Kalkmandens vals - Russeren - Bette Met - Gl. totur fra Vejle - Ganglåt från Appelbo. 

Uden coronarestriktioner: Madsbøll nr. 1 - Smedens 2. fynbo - Pileknækkeren -
Schottish efter skomagerfar - Baglæns kontrasejre - Firkantet sløjfe - Den lille 
englænder - Hamborg sekstur/(Polka sekstur 141 i 358) - Peder Pøhl polka - Polka i 

D-dur 686 i 358-bogen - Lyø schottish - Signe Bogøs vals - Den muntre kreds -
Jødetur - Den røde lue - Hopsa 65 fra Læsø A-dur - Adam og Eva - Oksbøl polka -

Josefines vals - Kalkmandens vals 251 i 358 - Læsø sekstur - familiedans - 
Doudlebska polka - Gl. totur fra Vejle - Tellings hopsa. 
 

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

 
 

Fritidsfestival 

Søndag den 22. august har Roskilde 

Kommune inviteret til fritidsfestival på 
Kildegården mellem kl. 10 og 14. 
Folkedanserlauget har tilmeldt sig med 

½ times opvisning, men det er endnu 
uvist hvilket tidspunkt, de kommer på. 

De beder os om at komme med 
musikken. I løbet af sommeren må vi 
få aftalt, hvem der deltager, og hvilket 

repertoire vi skal bruge. 
 

 

Laugsaften i september 

Når sommeren er ved at være forbi, ses vi til den første laugsaften onsdag den 1. 
september kl. 18.30. Lokalesituationen er stadig uafklaret, så vi må vente til august-

Lirekassen med at melde det ud. 
 

 

Spil til bal i september 

Folkedanserlauget holder jubilæum, og lauget skal spille til bal på Østervangsskolen 
lørdag den 18. september fra kl. 19.45. Sæt kryds i kalenderen, så vi kan møde 

talstærkt op. 
 
 

Jeg ønsker alle en god sommer fyldt med musik. 
Hilsen fra Anders Clausager, oldermand 
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Roskilde Folkedanserlaug 
 

Havnedans 

Dans for laugets medlemmer*)  på tunet ved Vikingeskibsmuseet, som startede i 

maj, fortsætter onsdagene den 2. og 9. juni kl. 19-21. Og gennemføres fortsat 
efter de regler, som er beskrevet i maj-Lirekassen (ud fra Kulturministeriets regler 
for foreninger). 

*) Medlemskab kan tegnes på stedet for resten af 2021 for kun 45 kr. Henvendelse 
ved ankomst til tunet til kasserer Kate Larsen, betaling via MobilePay 28 26 69 13. 

Der er fortsat ingen krav om coronapas, da det er et lukket foreningsarrangement. 
Husk at notere navn og tlf.nr. i den røde bog ved indgangen - bruges kun i tilfælde 
af smitteopsporing (se mere i maj-Lirekassen). 

Tilladt deltagerantal forøges i princippet til 100 efter de nye regler fra den 21. 
maj. Dog er der stadig krav om 2 meter mellem danseparrene og 1 meter mellem 

dem, der sidder ned og puster ud. 
 
Havnedansen som vi kender den gennemføres som offentligt kulturelt arrangement 

fra onsdag den 16. juni til og med onsdag den 25. august kl. 19–21. Der bliver dog 
formentlig krav om coronapas (efter Kulturministeriets regler for museer). 

Fra den 11. juni hæves forsamlingsloftet, og det betyder, at vores havnespil og -dans 
må omfatte flere sektioner á 200 personer (musikere + dansere + publikum). 

Vi må nu danse alle dansetyper. Musikerne tager hensyn i valg af danse, så vi ikke 

overraskes med mange række-, familie- og kvadrilledanse i løbet af aftenen. 

Vores anbefalinger mht. afstand mellem hhv. dansepar og siddende personer vil 

fortsat være som ovenfor nævnt (også af hensyn til dem, der stadig har behov for 
stor afstand). 
Jer, der fortsat ønsker at danne ”familier” ved kvadrilledanse, er hjertens velkomne til 

det. Afspritning af hænder før/efter hvert dansesæt er en forholdsregel, som vi også 
ønsker at beholde (sprit vil være sat frem). 

Såfremt der inden den 15. juni kommer nye coronaregler, udsendes ændringer i 
medlemsinfo - evt. udsendes også en ekstra udgave af Lirekassen. 

 
 

Fritidsfestival 

Musikkens Hus på Kildegården indbyder til Fritidsfestival 

med markedsstemning søndag den 22. august kl. 10-14. 
I samarbejde med Roskilde Spillemandslaug vil vi danse og 
spille sammen med publikum. Det bliver lette danse, så 

publikum også finder glæde i dansen. Vi vil desuden have en 
bemandet infobod, hvor vi fortæller publikum om vores 

forenings arrangementer, gøremål og virke, og hvor vi 
tilbyder medlemskab til den uhørt lave pris af 45 kr. 
Det er en endags-festival, hvor Kildegården inviterer alle 

folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune til at præsentere sig. Festivalen har 
fokus på genstart, fællesskab og de aktiviteter, vi igen kan være sammen om. 

Kommunens borgere kan komme og blive inspireret til, hvad de kan gå til i den 
kommende sæson. 

Desværre kender vi ikke førend i juli det nærmere tidspunkt for vores spil og dans. 

Nærmere om tid og mødested udsendes i medlemsinfo primo august. 
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46-års jubilæum 

Lørdag den 18. september 
fejrer Roskilde Folkedanserlaug 
sit 46-års jubilæum. Det bliver 

helt sikkert en festdag! 
Vi afholder et jubilæumsbal, 

hvor vi inviterer alle fra hele 
Roskilde og Sjælland til et stort 

bal om aftenen i den pyntede 
festsal på Østervangsskolen, 
åbent for alle. 

Der vil være mulighed for at 
lufte den gamle 70’er-

garderobe! 
Entré: under 30 år 50 kr., 
over 30 år 70 kr. 

Adresse: Østervangsskolen, 
Astersvej 15, 4000 Roskilde. 

 
 
Program: 

Dørene åbnes kl. 19.15 med servering af boblende festdrik. 
Kort velkomst ved folkedanserlaugets formand Jens Markvard Andersen. 

Åbningstale ved Claus Larsen, formand for kommunens kultur- og idrætsudvalg. 
Æresmedlem og stifter af folkedanserlauget Poul Bjerager kigger tilbage og frem. 
Roskilde Spillemandslaug fyrer dansemusik af i bedste muntre jubi-stil. 

 

 
 

Embla (foto) danser, ligesom ved folkedanserlaugets 40-års jubilæum, nu med 
stykket Mooves & Melodies til musik af Phønix. 
Anja Præst og Jesper Vinther spiller op til vestsjællandsk bal (traditionel folkedans). 

Phønix Dance med Balfolk spiller aftenens sidste jubilæumsdanse. 

Yderligere info ved henvendelse til Jens Markvard, 61 60 11 04. 

 
Jens Markvard Andersen, formand 
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Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Skal aftenskolen lukke? 

Musikaftenskolen Lirum Larum afholder generalforsamling tirsdag den 15. juni 

kl. 18.00. 
Et vigtigt punkt på dagsordenen vil være, om aftenskolen skal fortsætte, eller om det 
er tid til at lukke ned. 

Yderligere dagsorden udleveres til mødet. 
Alle, der er medlem af Roskilde Spillemandslaug, Roskilde Folkedanserlaug og Folk 

Roskilde, kan deltage i generalforsamlingen. 
Forslag skal indsendes på mail senest 1. juni. Tilmelding indsendes på mail senest 7. 
juni, mødestedet vil derefter blive tilsendt via mail, da det ikke i skrivende stund er 

muligt at booke lokaler. 

Venlig hilsen 

Mette Vedfelt, aftenskoleleder, aftenskolelirumlarum@gmail.com 
 
 

Dansefestival? 

En idé: Kunne vi lave en dansefestival - når nu vi engang igen må danse - "rigtigt"! 
Med workshops fra forskellige lande og kulturer om dagen og dansefester om aftenen. 
Norske, svenske, finske, danske, franske, afrikanske, salsa, tango, mavedans, sufi, 

moderne dans, de 5 rytmer m.fl. 
Dans, der ligesom musik og sang bygger bro mellem kulturer - og som kan befordre 

bedre samarbejde på tværs af alle slags grænser. 

Nå, det var bare en idé - får se om og hvornår og hvor det bliver til virkelighed! Noget 
for dig? 

Kærligst Karen Brodersen, aftenskolelærer, karenbrodersenmusik@gmail.com 
 

 
 

Folk Roskilde 
 

Aflysning 

Fairport Convention har aflyst deres turné! Vi har netop fået besked om, at Fairport 
Convention ikke kommer til Danmark i efteråret, så vi er desværre nødt til at aflyse 

koncerten på Gimle den 31. oktober. Vi er meget kede af det! 
Til jer, der har købt billetter: Gimle refunderer, inklusive gebyr. I behøver ikke selv 
gøre noget. 

 
 

Efterårets koncerter 

Derudover kan jeg vist kun gentage det, der stod i maj-Lirekassen, nemlig listen over 

efterårets koncerter: 
Søndag d. 12. september: Calum Stewart (SCO)  

Søndag d. 3. oktober: Dobbeltkoncert m. Stundom og Hal & Nikolaj  
Søndag d. 14. november: Flook (UK/IE)  
Onsdag d. 8. december: Dreamers’ Circus – julekoncert 

Dog kan jeg fortælle, at vi i bestyrelsen har bestemt, at kontingentet for resten af 
2021 sættes til 100 kr. Indbetales til Nordea på reg.nr. 2280, kontonr. 2551 630 806. 
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Der er en del, der allerede har indbetalt 200 kr. Når I kommer til en koncert, kan I 
bede om at få 100 kr. tilbage. 

Jeg kan også sige, at den første portion billetter til julekoncerten med Dreamers’ 
Circus er til salg på www.gimle.dk Resten af koncerterne sættes til salg snarest. 

På Gimle gælder i øjeblikket de samme coronarestriktioner som i efteråret. Dvs. 
mundbind, når man ikke sidder ned. Afstand – og nu skal man også fremvise 
coronapas. 

Jeg glæder mig til at se jer til vores koncerter. Når denne Lirekasse kommer ud, har 
Folk Roskilde jo haft sin første koncert med Christensen & Kanne Folkband. 

Mange hilsner, Lene Buch 
 

 
 

 
 

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

 

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 

 

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


