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Denne gang er der indlæg fra: 

➢ Onsdagsaftener 

➢ Roskilde Spillemandslaug 
➢ Roskilde Folkedanserlaug 

➢ Folk Roskilde 
➢ Fællesmødet  

 

 
NOVEMBER 

Onsdag 24. Onsdagsaften  

 
DECEMBER 

Onsdag 1. Laugsaften Spillemandslauget 

  Onsdagsaften  

Onsdag 8. Onsdagsaften  

  Dreamers’ Circus Folk Roskilde 

Lørdag 11. Julebal Spillemandslauget, 

folkedanserlauget og 

Køge Spillemands-

forening 

Onsdag 15. Onsdagsaften  

 

 
 

Onsdagsaftener 
 
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens vest-
ende). Tid: 19.15-21.30. Fri entré. Medbring selv kaffe/kage el. lign. 

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

 

Corona-situationen 

Vi skal passe på os selv og hinanden - nu og fremover. Onsdagsaftenerne i december 
bygger på, at der udelukkende spilles og danses pardanse. Dette gælder også ved 

juleballet den 11. december. 
Der er p.t. ingen regler med begrænsninger for vores foreninger iht. lovene fra 

Kulturministeriet. Men loven i dag åbner for, at foreninger kan fastsætte interne 
regler. 
Derfor følgende: 

* Vi må være forberedte på, at der i løbet af måneden kan komme krav om 
fremvisning af coronapas. I så fald udsendes mail med info til medlemmerne i 

spillemandslauget og folkedanserlauget. 
* For at vi kan have maksimalt styr på evt. smittespredning, opfordrer vi til, at hver 
enkelt deltager får lavet en PCR-test eller kviktest, der er klar til hver onsdag i 

december måned. Den må max. være 72 timer gammel, og vi anbefaler, at testene 
laves så tæt på onsdagene som muligt. 
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* Afspritningsflaskerne på bordene bør benyttet før og efter hver dans. 
* Endvidere vil vi anbefale, at orkestrene i den resterende periode i november måned 

kun spiller pardanse. 
 

 

Program 

1.12. 
19.15 De Flyvende Pink Ponyer fra Køge 

Musikskole samt elever fra Roskilde 
Musiske Skole med Alexandra Carlgren og 
Karen Brodersen spiller til dans. Et af de 

første numre bliver en portugisisk 
toparsdans, med danseinstruktion. Og i 

denne dans har man ingen berøring med 
dansepartnere. Se og lyt her: 
www.youtube.com/watch?v=mlELdda0XNE 

20.30 Roskilde Spillemandslaug, forspiller Peter 
Eget 

 
8.12. 
19.15 Fællesspil ved Dorthe & Marianne som forspillere 

20.00 Egen Stemning 
20.45 Optimisterne 

 
15.12. 
19.15 Fællesspil ved Jørgen Sten Andersen 

20.00 Piraterne 
20.45 Der serveres gratis gløgg og småkager i plastkrus af 

Jens med handsker, mundbind og nissehue 
 
Bemærk: ingen onsdagscafé den 22. og 29. december. 

Første onsdagscafé i år 2022 er den 5. januar. 
 

Alle ønskes glædelig jul og godt nytår! 
Arrangør i december: Roskilde Folkedanserlaug, 
Jens Markvard 61 60 11 04 

 
 

Fællesspil 

8.12. Forspillere: Dorthe & Marianne 

1. sæt: Per Broens, Oksbøl polka, Trippevals 118, Tåsingevals 

2. sæt: Bror Dahlgren, Ebbas polka, Fætter Mikkel, Helge Sørensen hopsa 

3. sæt: Karens vals, Svedskes vals, sekstur på række, firtur Oksbøl, Blädinge polka 

4. sæt: Barsebäck schottis, Gjövik schottis, engelsk e. A. Pettersson, Anglais e. Ola 

Hansson, Frøens hopsa. 

 

15.12. Forspiller: Jørgen/Jyllinge 

Pga. coronasituationen har jeg ændret på spillelisten, så vi kun bruger pardanse. 

1. sæt: Rideranke Polka – Trippe Wals (Kontradans s. 23) – Rejländer eft. Oskar – 
Karis Pers Polska (hambo) - Hamborger nr. 3 – Skæve Thorvald 

2. sæt: Polka i G (Kontradans s. 82) – Vals eft. Martin Eggen – Rævens Vals - Tomas 
Håårds Schottish – Frøens Hopsa 
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3. sæt: Vidars Polka - Mazurka fra Læsø – Uppsalapolskan (hambo) - Karens Vals – 
Trads’ Hopsa 

Reservemelodier: Den første august – Solen, den vækker op – Oh, kunne du mit 

hjerte se – Kirsten og jeg. 

Med spillehilsen Jørgen/Jyllinge 
 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 1. december 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 
onsdag i hver måned (september-maj) kl. 18.00 i Musikkens Hus. 

NB: Husk at vi starter kl. 18.00. 
 
Laugsaftenen i december er lagt i hænderne på Peter Eget. 

Programmet er vores spil til juleballet lørdag den 11. december. 
 

Laugsspil til juleballet 

Som I kan se af programmet her i Lirekassen side 5, skal vi sammen med Køge 
Spillemandsforening spille til julebal. Vi er på tre gange: 

19.00 - 19.15 
Polonæse (Hanne & Poul fra Køge leder). På loftet sidder nissen – Oksbølpolka – 

Kalenderfynbo – Nu har vi altså jul igen. Alt i G-dur. Spilleledere: Kristian Bugge og 
Peter Eget. Kom i god tid med stemte instrumenter. 

20.00 til 20.45 

Roskilde Spillemandslaug. Forspiller: Jørgen/Jyllinge. 
1. sæt: Rideranke Polka – Rævens Vals – Rejländer eft. Oskar – Uppsalapolskan 

(hambo) – Hamborger nr. 3 – Råby Hopsa. 
2. sæt: Vidars Polka – Vals eft. Martin Eggen – Tomas Håårds Schottish – Mazurka fra 
Læsø – Frøens Hopsa. 

3. sæt: Fynsk Polka - Karens Vals – Rævens Vals – Mazurka eft. Levi Vilsen – Gånglåt 
eft. Skommarfar – Kalkmandens Vals – Marken er mejet (hopsa). 

Reservemelodier: Den første august – Solen, den vækker op – Oh, kunne du mit 
hjerte se – Kirsten og jeg. 

22.15-22.30 

Vi spiller sammen med Køge Spillemandsforening: Fædrelandspolka – 
Ringridningspolka – Støt Kanel (Skælskørvalsen) – Lyø Schottish nr. 1 – Tellings 

Hopsa. Spilleledere: Kristian Bugge og Peter Eget. 

Alle spillelister er lagt ind på spillefolk.dk 
Med spillehilsen Jørgen/Jyllinge 
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Spil Dansk Ugen på Roskilde Gymnasium 

I anledning af Spil Dansk Ugen var 
Roskilde Spillemandslaug igen i år 
inviteret til at give eleverne på 

Roskilde Gymnasium en oplevelse 
af dansk spillemandsmusik og 

folkedans. Det var fredag den 5. 
november. 

Efter sidste års aflysning var vi 
dobbelt så klar til at genoptage den 
gode tradition. Så ca. 20 spillefolk 

under Jørgen Sten Andersens 
ledelse stod klar til at levere 

musikken, mens Rikke Rasmussen skulle stå for danseinstruktionen. Omkring 100 
elever fra gymnasiet gik hurtigt i gang med at rydde kantinen for møbler, og fulde af 
energi fik de gjort klar til Rikkes program. Og i løbet af en time fik de lært 

kredsdanse, polka, kvadrilledanse og rækkedanse med mange af Rikkes frække 
variationer. 

 

 
 
 

 
 
Energiniveauet var hele tiden højt, så vi sluttede af med lauget for fuld udblæsning i 

Tellings hopsa, mens eleverne kastede sig ud i fri dans. Det blev en time med meget 
grin og mange smil hos de unge. 
Vi glæder os allerede til næste år! 

Anders Clausager, oldermand               Fotos: Kurt Nielsen 
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Roskilde Folkedanserlaug 
 

Julebal 

Køge Spillemandsforening, Roskilde 

Folkedanserlaug og Roskilde 
Spillemandslaug inviterer igen i år 
til julebal i festsalen på 

Østervangskolen, lørdag den 11. 
december kl. 19.00 - 22.30. 

Entré 30 kr., medlemmer 0 kr. 

Dette er en mulighed for at varme godt op til juleaften. Kom i juletøjet inkl. nissehue 
og højt humør. Medtag julepynt eller materiale til at lave det i aftenens løb. 

Det bliver en fin aften. Det er fjerde gang, vi afholder dette julebal, så nu kan man vel 
sige, at det er en tradition. 

 

Program: 

19.00 Polonæse - forspillere Kristian Bugge og 

Peter Eget 

19.15 Køge Spillemandsforening 

20.00 Roskilde Spillemandslaug - forspiller 

Jørgen/Jyllinge 

20.45 Kaffepause 

21.15 Kristian Bugge og Peter Eget spiller 

traditionel spillemandsmusik 

22.15 Alle spiller sammen til afslutning - 

forspillere Kristian Bugge og Peter Eget 

 
 
 
 

Støt vores vigtige dansekultur 

Roskilde Folkedanserlaug Lirum Larum er igen interesseret i at modtage idéer fra 
dansere og andre personer. Vi vil gerne høre mere om, hvordan medlemmernes 

gode idéer kan støtte lauget og medvirke til fx at udvikle vores balarrangementer 
m.v. Kom og bidrag med nye idéer, som bestyrelsen kan arbejde videre med - vi 
glæder os til en uformel snak! 

Skulle vi også være så heldige, at nogen har lyst til at drøfte deres nye idéer ved 
laugets bestyrelsesmøder, så giv endelig besked til bestyrelsen eller skriv til 

formanden. Formandens mailadresse er altid at finde på laugets hjemmeside og på 
sidste side i Lirekassen. 

Vigtigt er det også at sprede information om betydningen af at støtte dette helt 

enestående folkedanserlaug, 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 i dag fortsætter det 
som bekendt med folkedans til spillemandsmusik i Roskilde hver uge året rundt - i 
Musikkens Hus om vinteren og på havnen ved Vikingeskibsmuseet om sommeren. 

Dette danse-setup findes nok ikke andre steder i Danmark! Vi har et enestående 
samarbejde med Roskilde Spillemandslaug og ved fællesmøderne, hvor alle 

foreningerne i Lirum Larum deltager. 
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Vi gør alle vores yderste for at bidrage med en varm menneskelighed i vores samvær 
omkring dans og musik. I februar kan vi formentlig uddele den nye dansebog med 

roskildedanse til medlemmerne.Vi glæder os til at kunne søsætte det nye skib med 
dansekurser i den glemte kulturskat roskildedanse. Dette ser vi med glæde frem til 

at iværksætte ved den første onsdag i måneden fra marts i det nye år. Mere herom 
senere. 

Møder du nye dansere eller andre interesserede, så fortæl dem om vores 

folkedanserlaugs aktiviteter og virke. Om vores baller og om vores årlige fællesture 
sammen med spillemandslauget med kultur- og naturindslag og bal om aftenen. Dette 

er med til at kitte os sammen. 

 

 

Fra vores fællestur i august 2019 til Selsø Slot, Eskildsø og Sønderby Kro. 

Glæd dig til forårets udflugt til Røsnæs, Kalundborg og Bjergsted Forsamlingshus. 

 
Vi har en folder om foreningerne i Lirum Larum, som vi igen vil uddele ved 
onsdagsaftenerne - ellers spørg efter den. Potentielle nye medlemmer og andre 

interesserede kan få god information om vores foreningers aktiviteter i denne folder. 

Støt op omkring Roskilde Folkedanserlaug ved at skaffe flere medlemmer – derved 

står vi stærkere, når vi søger om tilskud. Det årlige kontingent er 175 kr. Indmeldelse 
sker via mail til kasserer Kate Larsen (katelarsen13@hotmail.com) og indbetaling af 
175 kr. til foreningens bankkonto i Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr. 3358453. Ved 

indbetaling før nytår gælder medlemskabet for hele år 2022. 

Alle vores medlemmer og samarbejdspartnere ønskes en rigtig god jul og et godt 

nytår! 

Venligste hilsener fra bestyrelsen: 

Kåre Fog, næstformand 
Kate Larsen, kasserer 
Roar B. Nielsen, sekretær 

Tine Bruun Nørring, bestyrelsesmedlem 
Jens Markvard Andersen, formand 
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Folk Roskilde 
 

Dreamers’ Circus 
julekoncert 

Dreamers’ Circus Xmas 
Tour ’21 - 

feat. Hannah Schneider 
og Søren Ryge 

 
Onsdag den 8. 
december kl. 19.30 

Hvis der stadig er enkelte 
billetter tilbage, koster de 

300 kr. ved døren. 
 
Folk Roskilde tager hul på 

julemåneden med en 
fantastisk julekoncert 

onsdag den 8. december. Det er mere end helt naturligt, at Dreamers' Circus - som 
Roskildes Stads-musikanter - tager hul på deres x-mas-tour netop i Folk Roskilde, 
som var en af de første musikforeninger, de optrådte i for lidt mere end 12 år siden. 

Nikolaj Busk, Rune Tonsgaard Sørensen og Ale Carr, som udgør trioen Dreamers’ 
Circus, har siden gruppens start i 2009 taget publikum og anmeldere med storm med 

deres gribende, nye nordiske musik. 

Dreamers’ Circus’ danske julekoncerter med gæster fra nær og fjern er efterhånden 
blevet en tradition. Efter et lille bump på vejen i coronaåret 2020 vil 2021 se den hidtil 

mest ambitiøse produktion, når trioen inviterer publikum med på en smuk, musikalsk 
rejse gennem de kolde måneder i et program med nyfortolkninger af velkendte 

julesange og traditionel folkemusik, musik af sangerinden Hannah Schneider samt af 
Dreamers’ Circus selv. Der vil blive budt op til et sandt julebord med alt fra gamle 
nordiske instrumenter og besnærende dansemelodier til elektronisk indiepop og 

medleys – alt sammen pakket smukt ind i Søren Ryges rørende og lune fortællinger. 

www.dreamerscircus.com 

 
 

 

Fællesmødet 
 
Fællesmødet er et koordineringsmøde for alle Lirum Larums foreninger og 

underafdelinger. To gange om året mødes repræsentanter for de forskellige områder 
og drøfter emner af fælles interesse. Alle Lirum Larum-medlemmer er velkomne. 

 

Referat af fællesmøde torsdag 14. oktober 

Til stede: Kurt Nielsen (onsdagscafé), Anders Clausager og Lise Bergsøe (Roskilde 
Spillemandslaug), Lene Buch (Folk Roskilde), Mogens Jensen og Poul Bjerager 

(Rødder, Fødder & Stemmer m.m.), Jens Markvard Andersen og Kate Larsen (Roskilde 
Folkedanserlaug), Karen Brodersen (Musikaftenskolen Lirum Larum), Lisbeth Due 
Andersen (fabrikssekretær). 
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1) Datoer. Folk Roskilde: 14/11-21 Flook. 8/12-21 Dreamers’ Circus julekoncert. 
16/1-22 Elever fra Folkekons. 6/2-22 Yellowhouse All Star Band. 6/3-22 McGoldrick, 

McCusker og Doyle. 17/3-22 Theessink & Møller + Folk Roskildes 50-års jubilæum 
fejres. 24/3-22 Dreamers Circus’ og Mynsterland. 

RFS: 19/10-21 Premiere på FolkeRav på Gimles café The Raven; herefter den tredje 
tirsdag i hver måned. Det bliver temaaftener i RROOTS regi og med RFS som 
koordinator. I november er det irsk musik. Tirsdag 15/2-22 fejres Folkemusikgruppen 

Lirum Larums 50-års jubilæum som tema. 
Søndag 19/6-22 arrangerer RFS spillemandsmusik og folkemusik i Sct. Hans Have og 

Kapellet. 
RROOTS’ fyrtårnsarrangementer på Gimle afholdes lørdagene 12/2, 7/5, 10/9 og 
10/12 i 2022. 

Onsdag 15/6-22 muligvis en aften med vestindisk musik på havnen. 
Projekt Kontradans arbejder videre med planer. 

Arbejdet i Koncertkapellet på Sct. Jørgensbjerg Kirkegård går fremad og med flere 
fondsansøgninger. Åbning planlægges til begyndelsen af 2024. 

Folkedanserlauget: 11/12-21 Julebal med Roskilde Spillemandslaug, Roskilde 

Folkedanserlaug og Køge Spillemandsforening på Østervangsskolen. 26/2-22 
Dobbeltbal med Jæ’Sweevers og Mads Hansens Kapel på Hotel Prindsen. En dato i maj 

2022 udflugt til Vestsjælland (frøtur på Røsnæs, besøg i Kalundborg Kirke og 
Borganlæg, bal i Bjergsted Forsamlingshus). 

2) Musikaftenskolen. På aftenskolens generalforsamling er det besluttet, at skolen 

nedlægges. Den endelige lukning finder sted, når det er teknisk muligt. Der udbydes 
ikke længere undervisningshold. Bl.a. AOF vil fremover tilbyde hold af interesse for 

vores medlemmer, så følg med i deres program. 

3) Havnedans/onsdagscafé. Havnedansen er gået godt i sommer trods corona. 
Onsdagscafé starter igen onsdag 20/10-21 efter en periode med coronalukning pga. 

sygdom blandt medlemmerne. Onsdagscaféen har 40-års jubilæum i 2022. 
Pga. coronasmittefare opfordres folk stadig til selv at medbringe kage og drikkevarer; 

det er ikke så hyggeligt, men det er nødvendigt et stykke tid endnu. 
Der er værter til de kommende måneders café. 

4) Lirekassen. Der har været lidt problemer i forbindelse med indlæg til Lirekassen; 

for at klargøre processen omdeltes på mødet ”Vejledning til Lirekasse-skribenter”. 
Debat om, hvorvidt man skal nedlægge Lirekassen og kun kommunikere via 

FaceBook; stemningen var helt overvejende for at bevare Lirekassen i nuværende 
format. Nogle medlemmer læser tilsyneladende ikke det digitale blad, men det må de 
så opfordres til at gøre. 

5) Hjemmesiden. Repræsentanter for foreningerne vil afholde møde med webmaster 
Per ang. hjemmesidens fremtidige udseende og brug; valg af ny udbyder er også et 

emne. 

6) Musikkens Hus/Kildegården. Onsdagskoordinatorerne har afleveret ønsker om 

inventar til lokale 101. 

7) Evt. a) Frivillligdag i Roskilde Kommune er afholdt (arrangement for kommunens 
frivillige); der var lidt usikkerhed om, hvem fra Lirum Larum der egentlig blev indbudt 

samt om indholdet i dagen er relevant for os. 
b) Indlæg i den gratis omdelte avis ”60+” (tilbud til seniorer) blev udsat pga. corona. 

Iben skriver udkast til et indlæg om vores aktiviteter til næste nummer. 
c) Forslag: invitér borgmesteren til et af vores arrangementer. 
d) Generalforsamlingsdato næste år: lørdag 19/3-22. 

e) Traktement til fællesmøderne: folk medbringer egne drikkevarer, så længe corona 
stadig er på spil. 
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f) Der vedtages ændring i fællesmødets faste dagsorden; den ser nu således ud: 1) 
Folk Roskilde. 2) Roskilde Spillemandslaug. 3) Roskilde Folkedanserlaug. 4) Rødder, 

Fødder & Stemmer m.v. 5) Onsdagscafé og Havnedans. 6) Lirekassen. 7) 
Hjemmesiden. 8) Musikkens Hus/Kildegården. 9) Evt. 10) Næste møde. 

8) Næste møde. Torsdag 10/3-22. 

Ref.: Lisbeth Due Andersen 
 

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

 

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 

 

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

 

 

Glædelig jul! 

 

 


