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Denne gang er der indlæg fra: 

 Roskilde Spillemandslaug 

 Onsdagsaftenerne 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Roskilde Spillemandsstævne 

 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften den 5. september kl. 18.30 

Nu vi er flyttet tilbage på Kildegården, er der kommet nye tider både for laugsaftenen 
og onsdagsaftenerne. Laugaftenen er fra kl. 18.30 til 22.00 med indlagte pauser. Vi 
har fået Marianne fra OlgaPolka til at komme og lave kaffe og brød, og oldermanden 

sørger for øl og vand. 
 

Siden sidst har vi spillet til Turismens Dag i Roskilde med ca. 20 musikanter og til 
Aldershvilestævnet med ca. 25. Til Roskilde Spillemandsstævne var vi ca. 30, der 
spillede med i laugets spil lørdag aften. Jeg synes, det gik godt alle tre gange, og på 

Aldershvile og i Roskilde blev det god dansemusik. 
 

Nu begynder en ny sæson. Kristian Bugge og Peter Eget fortsætter med at hjælpe os 
med at lære at spille ”laugsspil”, det skulle gerne være noget andet end ”bunkespil”. 
Repertoiret til laugsaftenen har ligget på Folkets Hus’s nodeside et stykke tid under: 

www.spillefolk.dk - Nodesamling – Find noder – Repertoirelister – Roskilde 
spillemandslaug. 

Jeg har lavet et tema med ø-musik: Grønne ål – Fisken ligger på hviden sand – Hej 
fe-de-li Hans Thamsen – Kom vo´sook – Kællingen – Æ Føringer – Pedersen og Enkelt 

Kæde – Mazurka e. Levi Vilsen – Melchiors Rejlænder – Lyø brudevals – Lyø schottis 
nr. 1 – Møns hopsa – Kydholmdans – Engelsk dans – Langsomme Gertryd – 
Sjinmyravalsen – Knud Jeppesens vals. 

Jeg håber, I har lyst til at begynde en ny sæson med en frisk og positiv indstilling. 
Roskilde Folkedanserlaug har bedt os om at spille til deres åbningsbal den 22.9. fra kl. 

20 til 21, så det gør vi. 
Hilsen Jørgen Jørgensen, oldermand 
 

Citat fra Roskilde Spillemandslaugs vedtægter: 
§ 2 Formål. 

Lauget er et forum for spillemænd og andre interesserede. 
Det er laugets formål: 
at være et aktivt og inspirerende mødested for spillemænd, børn som voksne, 

at medvirke til dybere føling ind i musikken, 
at medvirke til højere kvalitet i musikken, 

at formidle møde mellem gamle og unge spillemænd (både traditionsbærere og 
traditionsfornyere) og laugets medlemmer. 

http://www.spillefolk.dk/


Høstgudstjeneste 
i Hellig Kors Kirke 
i Jyllinge 
 
Optimisterne er inviteret til at 
spille i Hellig Kors Kirke, Ager-

skellet 10, Jyllinge, søndag d. 
16. september kl. 11.00, 

men vi vil meget gerne have 
flere med fra lauget. Dette er 
derfor en åben invitation til 

alle, såvel spillefolk som 
dansere. Hvis du vil deltage, 

 

 

så ring til Judith Ø. Andersen, tlf. 46 40 92 13, eller skriv: judith@dlgmail.dk. Brug 
helst mail, så Judith har mulighed for at meddele sig tilbage om nødvendigt. 

Tilmeldingsfrist: torsdag 30. august. Det er vigtigt for os at vide, hvor mange der 
kommer, idet menighedsrådet er vært ved en lille efterfølgende frokost (sandwich). 
Mød op ved kirken 20 min. før gudstjenesten starter (altså 10.40), så vi kan nå at 

stemme. Der er parkering ved kirken. Bruger I bus 600S (søndagskøreplan), skal I 
regne med 15-20 min. gang fra Jyllingecentret til kirken. 

 
Der er tilbud om øvedag hos Judith i hendes sommerhus – Ahornvej 19, Kyndeløse 
Sydmark, Kirke Hyllinge – lørdag d. 1. sep. fra kl. 10 og så længe man orker. I 

tilfælde af dårligt vejr er der reserveret et lokale på Kildegården. Judith meddeler sig. 
 

Vores medvirken ved gudstjenesten er som følger: 
Ved gudstjenestens start: March til Skånska Spelfolket. Hvis det er muligt, går vi i 
samlet flok fra kirkens nordende til vores pladser i sydenden af kirken. 

Ved evt. dåb: Vals til Josefine. 
Nu falmer skoven (G-dur). De øvrige salmer tager organisten sig af. 

Ved gudstjenestens slutning: Klövsjö Brudemarch. Hvis det er muligt, går vi fra vores  
pladser i sydenden af kirken til den nordlige, og så starter vores spil til dans. Det 
foregår alt efter vejret i kirkens nordende (altså indendørs) eller på pladsen lige uden 

for samme nordende. Der kan danses eller lyttes alt efter ønske. Vi spiller i to små 
afdelinger, og Jørgen Sten Andersen er forspiller til det hele. Alle melodierne kan ses 

og høres på www.spillefolk.dk, se under: Nodesamling – Find noder -  Repertoirelister 
– Roskilde Spillemandslaug – Høstgudstjeneste. 
Repertoiret er: 

1. afdeling (15 min.): Peder Pøhl - Gånglåt efter Skomarfar - Den skønne vals - Den 
muntre kreds - Hemmelig sekstur - Brøndums Hopsa. Reserver: Fynsk Polka, Vals 

efter Jacob Hansen. 
Pause til spisning (spisning skal muligvis rykkes til efter spillet. Det kommer an på, 
hvordan det går). 

2. afdeling (15 min.): Skyttes Polka - John og Maries Brudevals - Schottish från 
Gumboda - Den gamle Totur fra  Vejle - Anglaise af Keld Nørgård (Mørkeengelsker) - 

Tellings Hopsa. Reserver: Oksbøl Polka (Æ’tinusser), Schottish fra Bingsjö, Vals fra 
Sønder Nærå, Niels Johnsens Mazurka. 

 
Hellig Kors Kirke er ganske ny. Den ligger på et åbent areal i det nordlige Jyllinge med 
udsigt over Roskilde Fjord. Kirken ligger nord/syd og er bygget af glasfiber, og dens 

udseende vækker altid diskussion. Men alle er enige om, at kirkens indre med lyset 
fra vest og nord er fantastisk. Akustikken ligeså. Vores medvirken er et eksperiment, 

og vi er selvsagt spændte på, hvordan det skal gå.  
Judith Ø. Andersen og Kaj B. Marum 
 

mailto:judith@dlgmail.dk
http://www.spillefolk.dk/


Mindeord 
Sirenerne og Optimisterne har mistet et kært og dejligt menneske, Grethe Piper. 

Grethe elskede at spille folkemusik og deltog i mange kurser over hele landet. Hun var 
med ude at spille til folkedans rigtig mange steder og var altid opmærksom på, 

hvordan andre mennesker havde det. 
Hvor vi dog savner hende iblandt os. 
Æret være Grethes minde! 

Judith Østergaard Andersen 
 

 

 

 Havnedans 
i Moskva 
I forbindelse med mit 

arbejde rejser jeg 
regelmæssigt til 
Moskva. I pinsen 

oplevede jeg en 
russisk version af 

vores havnedans i en 
park i Moskva-

området. En energisk 
ældre mand spillede 
på en elektrisk 

harmonika (der ofte 
lød mere som et  

hammondorgel), og folk nød at danse hertil. Bl.a. dansede de en speciel version af 
polka, men ellers var der overvægt af dejlige valse. 

Venlig hilsen Mogens Toft Jensen 
 
 

 

Onsdagsaftenerne 
 

NB: Fra september er vi tilbage på Kildegården! (Helligkorsvej 5). 
Bemærk også, at onsdagsaftenerne fremover starter kl. 19.30 og slutter kl. 22.00. 
 

Onsdag den 12/9 
19.30-20.00 Bunkespil 

20.00-21.00 IC4 
21.00-22.00 De Finn’urlige Spillemænd 
  

Onsdag den 19/9 
19.30-20.00 Bunkespil 

20.00-21.00 Nøddeknækkerne 
21.00-22.00 Knud med venner 
  

Onsdag den 26/9 
19.30-20.15 Bunkespil 

20.15-20.45 Fællessang med Kontra Otte 
20.45-22.00 Dans til musik af Kontra Otte 
  

Onsdagsvært: Flemming Rosenberg Larsen, 36 75 19 38. 
Jeg er alene om det, så vær lidt hjælpsomme. 

 



Spilleliste for bunkespil 
Forspiller: Jørgen Sten Andersen 
Jeg har skelet til oldermandens spilleliste til laugsaftenen 5. september, så der bliver 

en sammenhæng mellem laugsaftenen og onsdagsaftenerne. Gennemgående melodier 
er Pedersen og Enkelt Kæde. Især den sidste kræver lidt øvning. God fornøjelse. 

 
12. september: Polka eft. Peder Pøhl – Esse Schottis – Lyø Brudevals - Pedersen – 
Enkelt Kæde – Baglæns Kontrasejre - Rejlænder (Læsø) - Skinnbracka med Lucka - 

Hopsa eft. Helge Sørensen. 
 

19. september: Jens Frederiksens Polka - Lyø Schottish nr. 1 - Dal Johans Vals - 
Pedersen – Enkelt Kæde  - Ottemandsdans (Himmerland) - Tivoli nr. 1 - Franssin 
Sotiisi (Malerfrans sch.) - Hultkläppens Vals - Hemmelig Sekstur. 

 
26. september: Nr. 4 Fynbo (Ølfynbo) - Schottis från Gumboda - Vals fra Kall - Morten 

Larsen - Pedersen – Enkelt Kæde.   - - - -   Ringridningspolka – Filibom valsen – 
Pileknäckeren – Vigers polska - Den gamle totur fra Vejle - Alsinger Sekstur (den med 
spejderne i teltene) - En Gammel Hopsa. 

 
 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

 
Åbningsbal 
med 2 orkestre 
 

Lørdag den 22. september 
i Kulturhuset Kildegården, 
Helligkorsvej 5, 1. 

(NB nyt lokale) 
 

Entré kr. 75 (medlemmer af 
Folkedanserlauget kr. 65) 
 

 

 
 

Kl. 18–20: Fællesspisning af medbragte madretter til fællesbordet. 
Husk bestik, tallerkener og glas. 
Øl, vin, kaffe, te og kage kan købes på stedet (hele aftenen). 

Efter måltidet er der traditionen tro tid til at høre et par sange el.lign. 
 

Kl. 20–21: Roskilde Spillemandslaug spiller op til dans. 
 
Kl. 21-01.30: Lydom, Busk, Eget og Bugge 

Her spiller sommerens hotteste sønderhoning-orkester os ind i høstnattens lune sind. 
De fire musikere Sonnich Lydom, Nikolaj Busk, Peter Eget og Kristian Bugge har igen i 

år fundet sammen om at spille fanømusik med masser af sønderhoninger, rask’er og 
fanikker, spillet med et sjældent fint musikalsk udtryk. De giver os deres til, at vi alle 

får en fantastisk oplevelse. 
Kom og oplev levende dansemusik for en gangs skyld, som i de gode gamle dage – og 
i Sønderho til langt over midnat. 

 
Ønsker du yderligere information, så ring til Jens på tlf. 43 62 12 13. 



 
Åbent spillekursus for de unge 
(9-20 år) 

Lørdag den 22. september kl. 10.00 til 16.40 

Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, 1. 
 

Årets tema: Fanømusik 
Mød andre unge og oplev glæden ved at være 
sammen om at spille folkemusik med fokus på 

spilletav til dansemusik. 
Der skal arbejdes med sønderhoningmusikkens 

specielle rytme, samt hvad man skal fokusere 

 

 

på, når man spiller til dans, og når man spiller sammen med andre. Kom og deltag på 

dette enestående kursus med både instrumenthold og sammenspilshold! Se nærmere 
under Musikaftenskolen Lirum Larum længere henne i denne Lirekasse. 
 

Undervisere: Nikolaj Busk, klaver og harmonika - Peter Eget, harmonika - Sonnich 
Lydom, torader og mundharmonika - Kristian Bugge, violin 

Du får mulighed for at spille til dans med orkestret til ballet om aftenen - og spille 
buskspil på gangen og i de tilstødende lokaler. 

Program for søndagen: Kl. 9.00-10.30 morgenmad og buskspil. Kl. 10.30 afrejse. 
 
Priser: Kursusgebyr: 60 kr. Frokost: 25 kr. Aftensmad: 45 kr. Overnatning på 

Kildegården og morgenmad søndag: 30 kr. (medbring eget sovegrej). 
Ved tilmelding skrives, hvad der ønskes inkl. - man kan vælge til og fra, som man vil. 

 
Tilmelding og betaling til Musikaftenskolen Lirum Larum på konto +73 +89801857, 
husk at skrive hvad du melder dig til! 

Workshoppen er støttet med midler fra Folkemusikkens Støttepuljer og Roskilde 
Folkedanserlaug. 

 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte aftenskolelirumlarum@gmail.com, 
tlf. 46 36 91 00. 

Spørgsmål vedr. selve kurset: Rikke Rasmussen, tlf. 28 74 89 28, 
rikke.dance@gmail.com 

 
 
 

Folk Roskilde 
 

 

Tilbud: Køb partoutkort til efterårets koncerter! Kr. 550. 
Alle koncerter på Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde 
 

 

 

Når du læser dette, er efterårets første koncert afholdt. Men der er stadig penge at 
spare på de resterende 4 koncerter, medmindre man køber i forsalg og samtidig er 

medlem. 
4 koncerter købt i forsalg =  4 x 160 kr.= 640 kr. 
4 koncerter købt i døren = 4 x 175 kr. = 700 kr. 

4 koncerter købt i døren m. medlemsrabat = 4 x150 kr. = 600 kr. 
4 koncerter købt i forsalg og m. medlemsrabat = 4 x 135 kr. = 540 kr. 

Partoutkort koster 550 kr.  
 

mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com
mailto:rikke.dance@gmail.com


 

Jens Lysdal: 

”A Matter of Time” - jubilæumstur 
 
Lørdag d. 8. september 

kl. 20 
Gimle, Helligkorsvej 2 
 

Billetter i forsalg: www.roskildebilletten.dk 150 
kr. + gebyr. 

Stud./under 25 år: 50 % rabat udbetales ved 
døren. 
Billetter ved døren: 175 kr. 

 

 

 
 
Folk Roskildes koncert i september byder på et dejligt gensyn med en sanger, som vi 

har stiftet bekendtskab med i andre sammenhænge, f.eks. sammen med Sussie 
Nielsen og i Laura Mo Band. Ved denne lejlighed får vi lov at opleve Jens Lysdal helt i 

front, hvor han vil betage os med sin karismatiske stemme og sit virtuose guitarspil. 
Kernen i koncerten er genudgivelsen af Jens Lysdals debut-album A Matter of Time. 
Siden udgivelsen i 1995 har A Matter of Time været på rejse – fra Klitmøller til Korea. 

Fra den koreanske storfilm The Scarlett Letter til hjemlige tv-serier som Forbrydelsen, 
Rejseholdet og Livvagterne. Sangene er oversat til arabisk, thai og koreansk. Overalt 

har anmelderne dykket dybt i posen med superlativer og drysset ord som ”indfølt”, 
”gudsbenådet” og ”fantastisk” ud over A Matter of Time. Nu, efter 16½ år, vender 
Jens Lysdal tilbage til der, hvor det hele startede. 

Lysten til at genudgive debutalbummet havde været der længe, men sommerens 
famøse skybrud satte skub i processen. Det skete den dag, hvor pladeselskabet 

ringede og sagde ”Dine cd’er sejler rundt i vand, der er nok omkring 50 eksemplarer 
tilbage.” 
Det har været en udfordrende proces for Lysdal at skulle genskabe sange, der er over 

16 år gamle. ”Du formidler en historie i din sang. Skaber en stemning. Og formidling 
og stemning afhænger meget af, hvor du selv er henne i dit liv. Dit perspektiv flytter 

sig selvfølgelig i takt med, at du selv udvikler dig”, fortæller Jens Lysdal. Som musiker 
– og menneske – befinder han sig selvklart et andet sted i livet i dag end for mere 
end 16 år siden. “’Måske kan de 16½ års levet liv høres både i min stemme og i 

måden, jeg formidler sangene på, her 16½ år klogere”, siger Jens Lysdal med et smil. 
Genremæssigt spænder Lysdal vidt. Han er både akustisk og elektrisk, jazz og blues 

trænger sig på, og sangteksterne tager fat i alle livets aspekter. 
Jens Lysdal har turneret med A Matter of Time i store dele af 2012, men heldigvis er 
det lykkedes Folk Roskilde at få endnu en koncert sat på programmet. 

Med sig har han fem rutinerede musikere: Bjarke Falgren: violin, bratsch, mandolin 
m.m. - Dan Hemmer: keyboards - Andreas Kähne: el-guitar, pedal-steel - Anders 

Pedersen: trommer - Jakob Falgren: bas. 
Ud over sange fra A Matter of Time vil nye sange fra hans kommende dansksprogede 
album også være på repertoiret. 

Glæd jer til en koncert med nogle af landets bedste musikere – og en fantastisk 
sanger i front. 

 

Øvrige koncerter efterår 2012: 
Torsdag d. 11. oktober: The New Rope String band (150 kr.+gebyr/ 175 kr.) 
Torsdag d. 8. november: Avadå Band. Support: Over Sundet (150 kr.+gebyr/ 175 kr.) 

Onsdag d. 12. december: Signe Svendsen m. band (150 kr.+gebyr/ 175 kr.) 
 

http://www.roskildebilletten.dk/


Musikaftenskolen Lirum Larum 
 
Velkommen tilbage efter en dejlig sommerferie. 
På www.lirumlarum.dk - under Musikaftenskolen Lirum Larum - kan du se vores 

program, og der kan du også se, hvordan du tilmelder dig. Hvis du ønsker 
programmet i papir, så skriv til aftenskolelirumlarum@gmail.com 

 
Weekendkurser i september: 
 

Irsk dans 

Lærer Elsebeth Rønne 
Hold nr. 2131, søndag d. 2. september kl. 11.00-15.35 

Sted: Gråbrødre skole, lok. 24. Pris: kr. 95. 

Kom og prøv den livlige irske setdans. Irsk setdans danses i kvadriller med 4 par. 

Den danses til forskellige typer af irsk traditionel musik, reels, jigs, polkaer m.fl. 
Du behøver ikke medbringe dansepartner. Både øvede dansere og nybegyndere er 
velkomne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringennemgang på havnen til irsk dans med Elsebeth. 

 

Sjællandske danse 

Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85. Musik Kristian Bugge 

Hold nr. 2105, søndag d. 23. september kl. 13.00-16.40 
Sted: Gråbrødre skole, lok. 24. Pris: kr. 95. 

I lighed med Thy, Læsø og Vestjylland findes der mange dejlige danse på Sjælland. 

Vi byder på en lille rundrejse. Med udgangspunkt i Roskilde skal vi danse os igennem 
karakteristiske sæt fra Odsherred, Møn, Sydøstsjælland, Nordsjælland, og hvad vi 

ellers kan nå. Kendskab til de almindelige trin og fatninger forudsættes. 
 
 

 

En guide til drømmenes verden 
– debataften med Ole Vedfelt 

 

Torsdag den 13. september kl. 19.00 
Roskilde Bibliotek, Dr. Margrethes vej 14 
 

Entre: kr. 100. 
Billetter købes på Lirum Larums og Roskilde 
Aftenskoles kontor, Algade 31, Roskilde 
 

 

 

http://www.lirumlarum.dk/
mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com


  
Dine drømme kan hjælpe dig med at stille skarpt på dit liv – hvis du tør mærke efter. 
Hverdagene går for mange slag i slag, og midt i travlheden glemmer vi det, der 

virkelig ligger os på sinde. Det kan være relationer til familie, venner, kolleger, tanker 
om fremtiden eller gamle, uløste konflikter. 

Ole Vedfelt er internationalt anerkendt drømmeforsker og formentlig den herhjemme, 
der ved mest om at tolke drømme. Med udgangspunkt i sin nye bog Din guide til 
Drømmenes Verden fortæller Ole Vedfelt, hvordan du kan finde svar på dine drømme 

– hvad fortæller de dig om dit liv? 
Der vil efter et indledende foredrag være mulighed for spørgsmål og debat. 

  
 

Workshop for unge (fanømusik) 

Lørdag den 22. september 
Hold nr. 2336, kl. 10.00-16.40 
Kildegården, Helligkorsvej 5, Roskilde 
 

Undervisere: Peter Eget, harmonika - Nikolaj Busk, klaver og harmonika - Kristian 
Bugge, violin - Sonnich Lydom, torader og mundharmonika. 
 

Mød andre unge og oplev glæden ved at være sammen om at  
spille folkemusik med fokus på spilletaw ved dansemusik. Der  

skal arbejdes med sønderhomusikkens specielle rytme, samt  
hvad man skal fokusere på, når man spiller til dans, og når man  

spiller sammen med andre. Du får mulighed for at spille med 
til ballet om aftenen. 
Der vil både være sammenspil- og instrumentalundervisning.  

 
Kursuspris kr. 60. Yderligere muligheder for tilmeldinger: frokost kr. 25, aftensmad  

kr. 45, overnatning og morgenmad kr. 30. 
Tilmelding og betaling til aftenskolen. Skriv hvad du melder dig til. 
 

Kontaktperson: Rikke Rasmussen, tlf. 28 74 89 28, rikke.dancegmail.com 
 

 
Violin 

Lørdag den 22. september 

Hold nr. 2335, øvede, kl. 12.00-15.40 
Kildegården, Helligkorsvej 5, Roskilde 

Pris: kr. 95. 
Lærer Kristian Bugge, tlf. 30 28 15 19 

 
På dette kursus vil vi arbejde med swinget, der gør spillemandsmusikken til god 
dansemusik. Hvad kan man gøre med buen for at hjælpe danserne? Hvilke muligheder 

har vi for at lægge forskellige betoninger, og hvad betyder det for musikkens rytme, 
energi og samlede udtryk? Kan vi sige noget om forskelle fra egn til egn i Danmark? 

Vi vil diskutere disse spørgsmål og afprøve dem på violinerne. Vi vil arbejde med 
polkaer og valse fra Vestjylland, Thy og Læsø, turdanse-melodier og evt. et besøg på 
Fanø. Andre instrumenter kan deltage. 

 
NB: BAL samme aften kl. 20 med workshoppens lærere, se under Roskilde 

Folkedanserlaug længere fremme i denne Lirekasse. 

 
 



Roskilde Spillemandsstævne 
 
Glimt fra et herligt stævne: 

 

 

  
 

Lørdag formiddag i byen 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Workshop i rækkedanse lørdag eftermiddag 

  

Buskspil på Østervangsskolen 

 



 

  
 

 

 

Poul Bjerager klar til 

koncert 

 Trængsel på dansegulvet på Østervangsskolen  

 

 
Roskilde 

Spillemandslaug 
åbner ballet 
lørdag aften 

 
 

 
 
Fotos: Anne Petersen, 

Jørgen Sten Andersen, 
Søren Roed 

 

 

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

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

 Roskilde Spillemandslaug 

 Onsdagsaftenerne 

 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 Roskilde Spillemandsstævne 

 Fællesmødet 

e-Lirekassen indeholder alene indlæg fra ovenstående foreninger/aktiviteter. Eventuelle indlæg 

fra medlemmerne af disse foreninger skal fremsendes til formanden/oldermanden i 

pågældende forening senest den 5. i måneden inden indlægget ønskes bragt. 

e-Lirekassen udsendes til medlemmerne af Roskilde Spillemandslaug, Roskilde 

Folkedanserlaug og Folk Roskilde. 

Adresseændring meddeles til lauget.emailliste@gmail.com (Roskilde Spillemandslaug), 

mbd.jj@hotmail.com (Roskilde Folkedanserlaug) eller lebuchha@webspeed.dk (Folk Roskilde). 

e-Lirekassen udsendes for alle måneder pånær juli og august. 

Den udkommer senest den 20. i måneden før. 

Udsendelse: Lene Buch Hansen 

Redaktør: Iben G. Nissen 

Se også www.lirumlarum.dk 

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


