
Michael Klinke 
20. september 2011 

M.K er en garvet, finurlig troubadour med sin skæve sang, akustiske 
guitar og harmonika på stativ. Han har udgivet flere CD’er og hører til 
gruppen af danske populærmusikere, der ikke blot synger egne sange på 
dansk, men også bruger det danske sprog på en ærlig og humoristisk 
måde. 
Her optræder han sammen med sin kone, Lizette Flannov, som er en 
kendt jazzsangerinde. 
I andre sammenhænge optræder han med Guitaristen Steen Hansen. 

Roskilde Garden 
06. december 2011 

 

Roskilde Gospel Singers 
27. november 2011 
02. december 2012 
01. december 2013 
30. november 2010 
06. december 2015 
27. november 2016 

Indleder advent på Hosj med glad sang og musik. 
Dirigent: Peter Bernhard, pianist: Henrik Mikkelsen 
02.12.12: pianist: Kewin Kirkeby 
27.11.16: pianist Emil Christensen 
 

Ågerup Gospelkor  “Oh Happy Days” 
11. oktober 2011 
13. februar 2014 

Underholder under ledelse af Pernille Germansen. 
Koret er på ca. 40 medlemmer og har et par års erfaring. 
2014 - Ledelse: korleder Line Bøgh Nielsen 

”Rørsangerne” 
21. oktober 2011 
23. oktober 2016 

Dirigent, operasanger Dorthe Elsebet. 
”Rørsangerne” er en flok glade amatører, der har mødt hinanden på et 
højskoleophold, hvor de fik sangundervisning af D.E. 
Sygeplejerske på Hosj, Lrs, synger i ”Rørsangerne” og har formidlet 
kontakten. 
Repertoiret er opera, operette og musical. 

Cecilie Noer og hendes far, Bo Nielsen 
20. marts 2011 
10. november 2011 
22. oktober 2012 
23. maj 2015 (aflyst/udsat) 
29. januar 2016 
11. november 2016 
16. februar 2018 

Synger og spiller danske salmer - og indslag fra jazzgenren. 

Vivian Brøndum Rønne 
20. oktober 2014 
17. marts 2016  
19. juni 2017 
16. august 2018 

Vivian er klassisk uddannet pianist fra det kgl. Danske Musikkonservato-
rium og fra Konservatoriet i Wien. 
Oplev en festlig eftermiddag med fællessange, klavermusik af de kendte, 
klassiske komponister som Mozart, Beethoven og Chopin m.fl. blandet 
med populære evergreens f.eks. Kaj Norman Andersen, filmmelodier 
m.m., når Vivian spiller på vores smukke flygel. 
Samtidigt vil Vivian fortælle om komponisternes liv. 

Maria og Jakob Stenz 
23. august 2011 

Maria Stenz blev nærmest folkeeje i 70’erne med slageren ”Hvor er alle 
drømmene, du drømte” og siden er hun blevet kendt som både sanger, 
skuespiller, entertainer, historiefortæller og teaterinstruktør. 
M.S. bliver akkompagneret af sønnen Jakob. 

Suenson Vine 
15. marts 2011 
07. november 2012 

Vinsmagning. 

Roskilde Studiekor 
30.april 2011 
04. december 2011 
07. december 2014 

Dirigent: Karen Ertbølle Madsen 

Sofie Elkjær Jensen, sopran 
Jakob Beck 
11. december 2011 

SEJ er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og 
debuterede i jan 2010 som Papagena i Mozarts ”Tryllefløjten” på Det 
Kongelige Teater. 
JB er uddannet i Odense. Han har optrådt som solist og akkompagnatør 
i ind- og udland. 

John Jensen, pianist 
18. december 2011 
23. juni 2018 
23. december 2018 

Underholder på flyglet med julemelodier 

Jytte Abildstrøm 
18. januar 2012 
11. juli 2016 

Underholder – eller som hun siger: ”Glæde med foredrag så længe jeg 
kan” – fra sit teaterliv, små historier, underholdning: ” Vi skal jo more 
os!” 

Ellen Dahl Bang, skuespiller og historiefortæller 
16. februar 2012 
27. oktober 2016 (aflyst grundet sygdom) 

I forbindelse med fastelavn: Historier om ”Forvandling og masker”. 
På egen hjemmeside skriver hun:” Vi mødes i de gode historier og 
glemmer os selv for en kort stund. Får en god latter, bliver klogere på 
livet eller bliver inspireret til nye måder at tænke på”. 



Voces Sct. Lucii 
Roskilde Domkirkes vokalensemble 
13. april 2011 
23. april 2012 

Dirigent og korleder: Christa Brix Hauser. 
Ensemblet består af 9 unge sangere fra hhv. Domkirkens pigekor og 
drengekor. 

Marianne Mortensen, Michael Vesterskov 
23. maj 2011 
06. september 2011 
21. april 2015 

Sangerparret er meget forskellig med rødder i hhv. Rock og viser – 
men tilsammen udgør de en sjælden enhed. 
Sammen har de udgivet CD’en ”Du&jeg&månen”, som fik fornemme 
anmeldelser   
Og rotation på både dansk og svensk P4 med singlen ”Himlen åbner 
sig”. Et møde med dem er et møde med ærlighed, inderlighed, nærvær 
og begejstring. 

Annemarie Krarup fra Fortællerlauget, Lejre 
23. juni 2011 

Underholder med fortællinger om Huldurfolk og Troldkældinger 

Kirsten Vaupel, operasanger og skuespiller 
30. marts 2012 (aflyst grundet sygdom) 
13. maj 2013 

KV er uddannet som sopran på Musikkonservatoriet i Wien. Hun har 
bl.a. sunget på dern Jyske Oper og ahr medvirket i adskillige musicals og 
operetter. I 21992 dannede KV gruppen ”Swing Sisters” sammen med 
Liselotte Norup og Kirsten Siggaard. Har endvidere medvirket i flere 
spillefilm og udgivet 3 CD’er med danske sange. KV ledsages afr sin 
akkompagnetør Kristian Buhl-Mortensen, der også har akkompagneret 
alle sangene på CD’erne. 

Gundsølille Folkedanserforening 
21. maj 2012 
19. juni 2014 

Opvisning af 8 dansere og 2 spillemænd 
 
2014 – ledelse: Birte Nielsen 

Amy og John Jensen 
16. december 2012 
21. juli 2014 
23. juni 2015 

Spiller julen ind 
Underholder til Sct. Hans  

Erling Møllehave, 
28. januar 2013 
14. december 2014 sammen med Katrine Louise 
Raun 
Flere årgange: Kirke Såby- arrangement  
20. december 2015  
11. december 2016 

Læser og fortolkerr eventyr af H.C. Andersen. 
Spiller et par numre på saxofon. 

Marianne Harbor og Hans Dal 
15. august 2012 
08. oktober 2015 

Synger danske sange, egne sange og egne salmer. 
MH har skrevet ca. 80 salmer, som hendes mand, sangeren og guitari-
sten Hans D,. Har skrevet musik til. HD er uddannet klassisk guitarist 
fra Musikkonservatoriet i Kbh. Og har skrevet musik til teater, film og 
TV gennem 35 år. 

Josefine Opsahl (cello) 
Matias Vestergaard Hansen (piano) 
24. februar 2013 
14. december 2013 

Fælles for dem begge er en stor kærlighed til den franske musik, og 
Debussys fantastiske cellosonate indtager således en naturlig førsteplads 
i duoens repertoire. Duoen har den seneste tid desuden arbejdet med 
værker af Ravel, Faure og den spanske Manuel de Falla, og har til lejlig-
heden udvalgt nogle satser af disse pragtfulde værker. Herudover vil de 
to musikere præsentere deres instrumenter hver for sig med uddrag af 
hhv. en klaversonate af Beethovens og Ligetis solo cello sonate. Som 
ramme om koncerten spilles et udvalg af stykker fra Bachs ’Das Or-
gelbüchlein’ arrangeret af duoen selv. 

Poul Joachim Stender  
16. marts 2013 

 

Den syngende sygeplejerske Lars Frost 
04. april 2013 
22. maj 2014 
08. april 2016  - og Dorthe Elsebeth Larsen 

Smukke sange og let opera, fra Sommer i Tyrol, Kai Norman Andersen 
til Mozart og Don Giovanni. 
Lars Frost er begyndt at synge underholdende opera/operette 

Trine Opsahl, komponist og harpespiller  

Duoen Polyhymnia 
05. juli 2013 
07. februar 2015 
19. april 2018 (kun Terese Poulsen, billede) 

"Duoen Polyhymnia” består af de to søstre Clara (19) og Terese (23) 
Poulsen og de spiller begge klaver og tværfløjte samt synger. Repertoi-
ret er meget varierende fra let genkendelige numre bl.a. evergreens, 
danske og irske folkemelodier samt et par klassiske indslag. Clara og 
Terese har optrådt siden 2007 og har spillet til diverse arrangementer 
bl.a. konfirmationer, receptioner, bryllupper, loge-aftener mv." 

Sangkoret HØJBY DRENGEKOR 
16. august 2013 

dir. Hans Raunsø 
synger danske sange og gospel.  
Koret startede med at synge sammen i 2003. 
Det består af 13 drenge i deres bedste alder: fra 40 til 65 og kommer 
fra alle dele af Danmark 

Iben Palm 
05. september 2013 
23. juni 2014  

Min barndomsrejse til Jylland. 
De voksne siger mange mærkelige ting. Det kan være svært at forstå 
når man er et barn på 7 år- 
Men følg med til tante Fridas køkken i Ålborg. Så vil I få at vide: 
Hvorfor havet er salt. Hvorfor hedder det at stå tilbage med en lang 



næse. Hvad der kommer let går let. 
Fortæller historier, hvor der vil være både latter og gys 

Martin Cholewa: sang (tenor) og valdhorn. Lise 
Wille Cholewa: klaver 
11. november 2013 

”I Aksel Schiøtz's fodspor”  
Lise Wille Cholewa er uddannet ved Det Kgl. Danske Musikkonserva-
torium & Kodály Instituttet i Ungarn.  Martin er ansat i Den Kgl. Livgar-
des Musikkorps, 
 

Ann Mari Max Hansen med pianist Henrik 
Metz 
25. november 2013 

 

De har begge i adskillige år optrådt på  Det  Kgl. Teater  
og har nu fundet sammen i et musikalsk samarbejde  
med sange og melodier af Kaj Normann Andersen  
 

 

Svogerslev Kirkes Ungdomskor 
Kirkesanger Lonny Thostrup 
22. december 2013 
19. marts 2015 
03. december 2015 

Under ledelse af organist Anne Sloth 

Jeannet og Valdemar (søn) Ulrikkeholm 
03. maj 2014 

Jeannet Ulrikkeholm synger danske sange – akkompagneret af sønnen 

Farfars Drengekor 
20. marts 2014 
 

En kvartet bestående af 4 gamle, sangglade drenge, der hygge sig med at 
synge 4-stemmigt a’capella og har fundet sammen i en fælles interesse 
for gamle Four Jacks-nr., Mills Brothers og barbershop.  
 

Stine Jørgensen 
23. maj 2014 
10. juli 2015 (med kæresten Benjamin) 

Spiller et blandet udvalg af numre – lige fra moderne pop til ældre 
klassiske værker. 
Stine er 17 år og har gået på musisk linje på Roskilde Gymnasium. Hun 
har spillet klaver siden hun var 9. Stines morfar var beboer på HoSj i 
sommeren 2012. Stine har siden flere gange besøgt HoSj og spillet for 
beboerne. 
Ud over klaver spiller hun guitar, el-bas og trommer. 

Louise Juul og Simon Bekker 
30. oktober 2014 

Spil-dansk-dagen 

Noble Dance 
17. januar 2014 
09. januar 2015 
07. januar 2016 
06. Januar 2017 
19. juni 2018 

Nytårskur med lancierdans. Opvisning med 8 dansere fra Foreningen 
Noble Dance v/ instruktør Søs Mejer til melodier af Strauss.  

Tove Hyldgaard og Tony Lander 
09. maj 2015 

Underholder sammen med pianist Irene Hasager ud fra deres omfat-
tende repertoire 

Louise Rejnholdt med pianist Ivan Grabowski 
27. februar 2015 

Underholder med musicalssange. 
 

Sawarabykoret  
27.marts 2015 
18. december 2016 

Sawaraby-koret blev startet i 1994 af Kirke Saabys daværende organist 
Yuzuru Hiranaka. Koret er opbygget som en selvstændig forening, der 
er kontraktligt knyttet til sognets to kirker, Kirke Saaby og Kisserup 
Kirke. Repertoiret er overvejende klassisk, men der indgår også sange 
og viser. 

Bente Kure og Leif Ernstsen 
11. august 2015 
3. oktober 2018 

Bente og Leif kan i 2015 fejre 30 års jubilæum. 
De udøser vise ord og sprøde kommentarer i et medrivende repertoi-
re, der mest er egne sange og melodier, men også kan rumme Jeppe 
Aakjær, Sigfred Pedersen, Halfdan Rasmussen og Benny Andersen. De 
står for et positivt livssyn uden at blive hverken lalleglade eller ligeglade. 
Det er underholdning, holdning, eftertænksomhed og humor i skøn 
forening. 
 

Annette Svåbæk 
24. september 2015 

Livets Sange byder på livsglæde, samhørighed og et smil på læben. De 
bedste sange af de klassiske hitmagere Kai Normann Andersen, 
Sigfred Pedersen, PH og Sven Gyldmark m.fl.  Nyd at synge med . 
Det hele er godt krydret med personlige historier fra Sydhavsøerne. 
 

Marianne Juul Rasmussen og Fredrik Mel-
lqvist 
12. november 2015 

 

Pianist og organist i Rye- og Sonnerup Kirke 
Morten Skjoldan Petersen og  
kirkesanger Elisabeth Holt Petersen 
29. november 2015 (1. søndag i advent)  

Indleder adventen med deres juleprogram 
 

Stanley Samuelsen 
13. december 2015 

Guitarist, sanger, komponist, sangskriver, producer  
Guitarspillet er Stanleys visitkort 
Optræder både solo og med duo/trio  
Spiller med enten Folk, Rock eller Klassisk akkompagnement       



Gunvor Bjerre 
18. maj 2016 

Journalist og mangeårig vært i DR’s børne- og ungdomsudsendelser. L 
 

Birgitte Andi Iversen 
04. december 2016 

Sognepræst Gundsømagle, fortæller julehistorier 

Ublu-Grassband 
18. maj 2017 

Synger og spiller 

RHOAR – messingkvartet 
08. februar 2017 

Vi spiller meget forskelligt musik, lige fra den klassiske genre, 
over danske sange, lettere poppede melodier og lidt jazzede 
numre.  
 

Hanne Uldal og Hans Dal 
08. marts 2017 

synger og spiller danske sange med en international hilsen iblandt. 
Foråret skal prises, og kærligheden skal udtrykkes i sang og musik. 

Tina Christiansen 
27. april 2017 

Hør et ”Syng med program” som Tina kalder ”Fra Liva Weel til Birthe 
Kjær”. 
Holder du af viser som ”Jeg ku’ bli’ noget så 1-2-3”, ”Man binder os på 
hånd og mund”, ”Jeg har elsket dig så længe, jeg kan mindes” , ”Vi Maler 
byen rød” og ”Den knaldrøde gummibåd” – så kom og syng med. 
 
Tina Christiansen har været skuespiller i over 35 år, mest kendt for sin 
medvirken i næsten alle landets revyer. 

Miriam Jul Rasmussen 
10. januar 2018 

Synger akkompagneret af pianist Dan Hemmers 

Maia Trayhorn 
18. januar 2018 

En meditativ stund. MT er grundlægger af Lyssanger Akademiet 

Thomas Stenberg 
22. marts 2018 

Underholdning med sang og guitarspil 

Søren Friboe  
3. maj 2018     (aflyst pga sygdom) 

Sorrig og glæde – med udgangspunkt i danske sange og salmer, fortol-
ket uden mange ord. 

Vigga Bro 
9. december 2018 

Læser fortællingen SNE. 

Duo con moto – Maria og Giuly Johansen 
3. november 2018 

Klassisk musik for violin og klaver samt sang og opera mm. 

  

  

 

Senest opdateret: 140918 


