
Lirekassen 
Marts 2015 
 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Roskilde Spillemandsstævne 

 
 
FEBRUAR 

Onsdag 25. Onsdagsaften  

Lørdag 28. Sønderhodag: dans, harmonika og violin Aftenskolen 

  Dobbeltbal: Jæ'Sweevers og RejseOrkestret Folkedanserlauget 

 
MARTS 

Onsdag 4. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Onsdag 11. Onsdagsaften  

Fredag 13. Niels Hausgaard Folk Roskilde 

Lørdag 14. New Rope String Band Folk Roskilde 

Onsdag 18. Onsdagsaften  

Onsdag 25. Onsdagsaften  

Fredag 27. Afslutning Aftenskolen 

Lørdag 28. Generalforsamlinger Spillemandslauget, 

Folkedanserlauget, 

Folk Roskilde 

  Bal m. Spillemandslauget + Svøbsk Lirum-Larum-

foreningerne 

 

 
 

Onsdagsaftener 
 
Sted: Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 101. Fri entré. Alle er velkomne 

- både i bunkespillet og på dansegulvet. Salg af drikkevarer og kage til rimelige priser. 
 
4. marts 

19.30 – 21.00 Røros Pols m. Bue & Douglas - med danseudlæring i Røros Pols 
21.00 – 22.00 Roskilde Spillemandslaug 

 
11. marts 
19.30 – 20.00 Bunkespil v. Jørgen Jørgensen – Fynbo efter Oldefar, Gammel tretur fra 

Vrøgum, Svingkontra, Flyv og skub kontra, Maries hopsa, Lanna-Villes 
schottis, Maalarin Franssin sotiisi, Forkert vals, Vals efter Groupa 

20.00 – 21.00 Optimisterne 
21.00 – 22.00 Kai Åge , Annette, Bue & Morten 
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18. marts 
19.30 – 20.00 Bunkespil v. Jørgen Sten Andersen – Vals fra Kall, Karens vals, Schottis 

fra Kall, Skippar schottis, Kontra med mølle, Galopkontra, Hej Fedeli 
Hans Thamsen, Føringerdans, Bedstefars snaps, Jacobsens Rhein-

lænder nr. 1 (sidstnævnte dans skal danses som familie-rheinlænder) 
20.00 – 20.30 Skidt i Fløjten m. Torsten Slotsbjerg 
20.30 – 22.00 Frøberg 

 
25. marts 

19.30 – 20.00 Bunkespil v. Jens Mathiesen – Peder Pøhl polka, Anne Louises polka, 
Schottis efter Skoma’rfar, Barsebäck schottis, Hambo på logan, Vigers 
polska, Kalkmandens vals, Ravne Pers vals, Tellings hopsa 

20.00 – 20.30 De Andre m. Ebba, Mette, Misja, Dorthe & Marianne 
20.30 – 22.00 Piraterne 

 
Onsdagsværter: Birthe & Kurt 
 

 

Havnedansen 2015 

Så er det igen tid til at foreslå melodier, der skal spilles til onsdagsaftenerne på 
havnen til sommer. Der er plads til ca. 6-8  melodier, som meget gerne må være 

nogle af de gode (glemte) sjældent spillede. 
Send forslag til knudkristiansen@mail.dk 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 4. marts 
Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 
onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården, kl. 18.30-21, hvorefter lauget spiller 
til dans fra 21-22. 

 
På laugsaftenen i februar var det Kevin, der stod for forspillet og undervisningen. 

Peter havde lagt sig syg. Igen var vi ca. 50 personer, og det er dejligt at se, at så 
mange stadig vil være med. Da vi spillede til dansen, var vi ca. 30 personer - der var 

næsten ikke plads til danserne. 
Folkedanserne havde udskrevet en konkurrence om en melodi til deres jubilæum, og 
Jørgen Sten vandt med Oldermandens Schottish, og den er blevet månedens melodi. 

Jeg takker Jørgen Sten for melodien og tanken, det er rart at blive anerkendt for sit 
arbejde. 

Laugsaftenen i marts forløber som følger: 
18.30 – 19.30 Lauget indøver det nye Udespilsprogram 

19.30 – 19.35 Meddelelser 
19.35 – 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand. 
20.00 – 20.20 Månedens melodi er: Oldermandens Schottish  

20.20 – 20.45 Vi fortsætter med aftenens program 
20.45 – 21.00 Pause 

21.00 – 22.00 Spil til dans 

Danseprogrammet er som følger: 

Roskilde Spillemandsmarch - Norsk Fynbo - Jakobsens Rheinlænder nr. 1 - Flyv og 
skub kontra - Gammel Sekstur med fire par - Forkert Vals - Karens Vals - Firetur fra  

Varde - Mettes firtur - Hemmelig Sekstur - Gammel tretur fra Vrøgum - Gryderup tro 
- Hopsa fra Salling - Oldermandens Schottish - Fisken ligger på hviden sand - Æ Føhringer 

 

mailto:knudkristiansen@mail.dk
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=mg-roskilde
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=pk-norsk
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=pk-jakob
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=kr-flyv
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=kr-flyv
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-gammel
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=va-forkert
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=va-karen
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-fireturfrava
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-fireturfrava
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-mettes
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-hemmelig
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-gammelok
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-gryderup
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=ho-salling
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=sc-oldermand
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=fa-fisken
http://www.spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=fa-zfzz
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- Bedstefars Snaps - Kirstine gik tit i lunden ene - Bøhmerdans - Nine pins reel - Syvtrit 

- Te æ fja' Si'e - Hamborger svejtrit - Polska / Hambo e. Anders Johnsson -  
Engelska e. Ernst Abrahamsson - Ingers Brudvals. 

Melodierne findes på www.spillefolk.dk 
 

Laugsaftener i 2015 
1.4. – 6.5. – 2.9. – 7.10. – 4.11. – 2.12. Kan med fordel føres ind i en kalender. 
 

Generalforsamling 
HUSK der er generalforsamling i spillemandslauget lørdag den 28. marts kl. 15 
- indkaldelse følger. HUSK at betale kontingent inden. 

Generalforsamlingsbal 

Lauget skal spille til ballet kl. 19.30 - 20.30, derefter spiller Svøbsk. Sagt og skrevet 
om dette orkester: 

"Svøbsk repræsenterer om nogen den folkelige danske musiktradition.” Arbejderen, 
2013. 

“Flair for det nye og kærlighed til det gamle. Highly recommended!” Cd Roots, 2013. 
”Flere numre – som eksempelvis ”De små sorte” er det stort set umuligt at lytte til 
uden at komme til at spjætte med arme og ben – og blive en anelse bjergtaget over 

violinens formåen.” Flensborg avis, 2013. 
”Et opfriskende band, der skaber en glad og medrivende atmosfære af fest. Orkestret 

er en garant for en skøn aften.” Folkmagazin 2013. 
”Empatiske og brillant spil.” Bernd Kunzer, Folker 2013. 

Svøbsk er: Maren Hallberg - harmonika, skeer. Jørgen Dickmeiss - violin, vokal, 
mandolin, guitar, jødeharpe, mundharmonika. Theis Langlands - piano, jødeharpe. 

Se også under Folkedanserlauget. 
 

Månedens citat 
Månedens citat er af Poul Lendal, Lang Linken: "Hvordan laver man et godt bal? 
Musikerne skal selv være dansere og dermed selv kende til puls, trin, tempo m.v., og 
så skal musikerne kunne musikken uden at være nødt til at se på noder undervejs. 

Musikken fungerer kun, hvis der spilles i nær kontakt med danserne." 
 

Jørgen Jørgensen - Oldermand 
 
 

Violinstrenge 
Violinstrenge er mange ting. Det kan man 
let overbevise sig om ved at surfe lidt 

rundt på nettet. Det har jeg også gjort, 
fordi mine strenge havde mistet deres 
glans (overtoner) og trængte til udskift-

ning. Jeg har det sidste års tid spillet med 
Evah Pirazzi fra firmaet Pirastro, som 

 

 
normalt koster 800 kr. Pokkers mange penge, når man kan få et udmærket sæt 
Piratro Tonika for 300 kr. Jeg købte da også mit Evah-sæt i en canadisk forretning for 

det halve (400 kr). Prisforskellen forstår jeg ikke, men Toldvæsenet opdagede det 
ikke. 

Men nu til sagen. Jeg fandt et firma i Slovakiet: Warchal, www.warchal.com. Det er et 
far-og-søn-firma. Begge er soloviolinister og spiller koncerter over det meste af 

Europa. Ved siden af deres virksomhed som violinister har de for 10 år siden startet et 
firma, der fremstiller strenge af høj kvalitet. Jeg købte et sæt højkvalitetsstrenge - 
Amber - for 360 kr. inkl. forsendelse (de har også billigere strenge). Normalt koster 

http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=fa-bedste
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=fa-kirstine
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=kr-bzzmerdans
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=xx-ninepinsreel
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=xx-syvtrit
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=tu-tezfja
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=xx-hamsv
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=ha-johns
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=en-ernstab
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=va-ingers
https://livilauget.wordpress.com/2012/08/18/lang-linken-hvordan-laver-man-et-godt-bal/
http://www.warchal.com/
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de det dobbelte, men firmaet har den politik, at det første sæt, man bestiller, får 
man til det halve. Hvis man ønsker at prøve et af deres andre sæt, fås det første sæt 

også til halv pris. Gå selv ind og læs om firmaet og strengene. Det er spændende 
læsning. Firmaet reagerer hurtigt på ens bestilling, og betalingen går uden problemer 

med Visadankortet. Strengene kan også købes hos Hertz Musik i Sorø, men så koster 
mit sæt 520 kr. + forsendelse. 
Jeg har nu spillet en uge med de nye strenge. De har ”stabiliseret” sig hurtigt, og det 

er en fornøjelse at høre, at min violin igen har overtonerne med. 
Hilsen Jørgen / Jyllinge 

  
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Husk: Bal med Jæ'Sweevers og RejseOrkestret på Hotel Prindsen lørdag den 28.2. 
(middag bestilles senest 23.2.). Læs nærmere i februar-Lirekassen. 

 

Generalforsamling 

Afholdes lørdag den 28. marts kl. 16 på Kildegården, Helligkorsvej 5, 1. sal.  

Medlemmerne opfordres til at sende forslag skriftligt til debatten samt til beslutning 
på årets generalforsamling. Forslag skal sendes til formandens mailadresse, se 
nedenfor, senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Roskilde Folkedanserlaug opfordrer medlemmerne til at møde talstærkt op til 
generalforsamlingen, så vi kan styrke foreningen inden det kommende 40-års 

jubilæum, der afholdes lørdag den 19. september 2015. 
 
Dagsorden i.h.t. vedtægter: 

• Valg af ordstyrer (bestyrelsen peger på Lisbeth Due) 
• Formandens beretning og debat 

• Kassererens beretning og debat 
• Indkomne forslag og debat (forslag sendes til formanden inden 15. marts - på mail 

jensmarkvard@gmail.com eller til Jens Markvard Andersen, Hyrdeengen 245, 2625 

Vallensbæk)  
• Valg af formand, lige år (ikke aktuelt i år genopstiller) 

• Valg af kasserer, ulige år (Jørgen Jensen modtager ikke genvalg) 
• Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg, og 2 

medlemmer ønsker ikke genvalg) 

• Valg af revisor og revisorsuppleant (genopstiller) 
• Eventuelt 

Vel mødt – bestyrelsen / Jens Markvard Andersen 
 

Generalforsamlingsbal 

med to orkestre lørdag den 28. marts på Kildegården - for alle foreningerne i Lirum 

Larum. 
 

Kl. 18.00 - 19.45 Fællesspisning af medbragte retter. Der opfordres atter til, at nogen 
foredrager en sang e. lign. under spisningen. 

Kl. 19.45 – 20.45 Dans til Roskilde Spillemandslaug 
Kl. 20.45 – 23.30 Dansemusik med Svøbsk 

Gratis adgang for alle medlemmer i Lirum Larum 

Der er salg af drikkevarer og vin, samt kage, te og kaffe hele aftenen. 

 
Orkestret Svøbsk består af Jørgen Dickmeiss, violin, Karen Halberg, harmonika, 
og Theis Langlands, klaver. De stråler alle af spilleglæde! I 2011 spillede Svøbsk til  

mailto:jensmarkvard@gmail.com
http://www.triasmusic.dk/OmTrias.aspx#Rasmus+Nielsen
http://www.triasmusic.dk/OmTrias.aspx#Rasmus+Nielsen
http://www.triasmusic.dk/OmTrias.aspx#Christoffer+Thorhauge
http://www.triasmusic.dk/OmTrias.aspx#Christoffer+Thorhauge
http://www.triasmusic.dk/OmTrias.aspx#Jonas+Kongsted
http://www.triasmusic.dk/OmTrias.aspx#Jonas+Kongsted
http://www.triasmusic.dk/OmTrias.aspx#Søren+Østergaard
http://www.triasmusic.dk/OmTrias.aspx#Søren+Østergaard
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 generalforsamlingsballet 
i Lirum Larum. Jørgen 

Dickmeiss er kendt for at 
være en aktiv og skattet 

igangsætter for de unge 
på Fur-ølejren. Og igen 
kan vi glæde os til at 

genhøre Jørgens danske 
polska Hindsholm og 

rigtig mange andre 
traditionelle folkedanse- 

melodier. Svøbsk vil helt sikkert brillere med en enestående musikalsk spilleglæde til 
alle medlemmerne ved Lirum Larums generalforsamlingsbal. 

Læs også om Svøbsk under Spillemandslauget i denne Lirekasse. 

(Da Spillemandslauget har ønsket at sponsorere musikken med et professionelt 

orkester, så det er muligt at få Svøbsk til Roskilde, er forrige måneds opfordring til 
spillemandslaugets orkestre om at melde sig til at spille til dans således bortfaldet). 

Hilsen bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug, Jens Markvard Andersen, tlf. 4362 1213 
 

 

Vigtigt at støtte 

Medvirk til at fortælle om, hvorfor det er vigtigt, at der tegnes nye medlemskaber i 

Roskilde Folkedanserlaug. 
Roskilde Folkedanserlaug havde i 70-erne over 350 medlemmer. Dette medlemstal er 
selvfølgelig faldet stærkt. Det er også klart, at når vi skal søge om støtte til større 

arrangementer hos kommune og i fonde, er det i dag meget vigtigt, at vi opretholder 
et rimeligt medlemstal. 

Vi har i Roskilde Folkedanserlaug tradition for, at vi har de sødeste dansere. Når vi har 
arrangementer, har vi siden 70-erne haft den bedste dansestemning og de bedste 
orkestre i Danmark. Dette mix fortsætter tilsyneladende stille og roligt. 

Derfor er det vigtigt, at vi nu igangsætter en kampagne for at forøge folkedanser-
laugets medlemstal. Det er mere vigtigt end nogensinde, at flere støtter Roskilde 

Folkedanserlaugs aktiviteter med et medlemskab. Et medlemskab, der i al enkelthed 
er mødested for dansere og musikere, der er bevidste om at udvikle samværet med 
dans og folkemusik og omkring det, der optager os i Roskilde Folkedanserlaug - og for 

den sags skyld også, hvad der sker i hele Lirum Larum. 
I dag sælger vi ikke de store rabatter i vores medlemskab.  I stedet har vi noget, der 

er meget vigtigere, og som vi støtter op omkring: den gode folkedans, med en 
velfungerende onsdagsdans og baller m.v. 
Medvirk derfor med information om betydningen af at støtte denne helt enestående 

folkedanserforening, der har dybe -  men nok også lidt usynlige - rødder. Vi har 
videreført og udviklet en danse- og samværsform med udspring i de antiautoritære 

strømninger ved ungdomsoprøret i 70-erne, og i dag fortsætter det helt enestående 
med folkedans hver uge i Roskilde by på kulturhuset Kildegården om vinteren og på 
havnen ved Vikingeskibsmuseet om sommeren. Dette findes nok ikke andre steder i 

Danmark. 
Vi har et enestående samarbejde med Roskilde Spillemandslaug og Lirum Larum 

Musikaftenskole. Vi gør alle vores yderste for, at alle bidrager med en varm 
menneskelighed i vores samvær omkring dans og musik. 
Møder du dansere, som er interesseret i at støtte en sådan vigtig roskildekultur og et 

åbent, varmt dansemiljø – kontakt bestyrelsen eller læs de flyers, der snart er klar til 
uddeling ved onsdagsdansen med oplysning om vores arrangementer og 

onsdagsdansen. Støt op omkring Roskilde Folkedanserlaug med at få flere 
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medlemmer – så vi står stærkere i dansen fremover. Det årlige kontingent er 175 kr. 
- kan indbetales i Spar Nord: reg. 9304, konto 6500033914. 

PS: Vi er selvfølgelig også interesseret i at modtage lidt snak med nye ideer og 
henvendelser fra de dansere, der vil høre mere om, hvordan de kan støtte op omkring 

lidt bestyrelsesarbejde, og hvad vi ellers går og tænker. 

Venligste hilsener fra os alle i bestyrelsen, og vi glæder os til en uformel snak. 

Jens Markvard Andersen 
 
 

 

Folk Roskilde 
 

 

 Hvis du var så heldig at få billetter til koncerten 
med Niels Hausgaard, så husk: Fredag den 

13. marts kl. 19.30, Roskilde Kongres og 
Idrætscenter Hal A. Koncerten er udsolgt. 

 
Årets Hausgaard-show har titlen Enighed Gør 
Dum, og man kan forvente sig et par timer fyldt 

med latter og skarpe meninger. Som 
udgangspunkt er Enighed Gør Dum en solotur, 

men som han selv siger, man ved jo ikke, hvem 
der dukker op undervejs! 
Sådan er det som regel med Hausgaard. Der er 

ikke meget udenadslære, han stiller op uden 
sikkerhedsnet, med sig selv, det han er, og det 

han vil. Det er halsbrækkende, men det plejer at  

gå godt. Med sig ved vi nu, at han i år har Christian Alvad - diverse strenge-

instrumenter, og Sara Indrio – diverse percussion og keys. 
 
 

 

 
The New Rope 
String Band (GB) 

 

Lørdag den 14. marts 
kl. 20.00  (dørene åbnes 

kl. 19.00) 
 
Forsalg: 

www.roskildebilletten 
100 kr. + gebyr 10 kr. 

Billetter i døren: 125 kr. 
Stud./under 25 år: 
50 kr. 

 
Sidste æresrunde! 

The New Rope String 
band kan ikke strække 
den længere! Den blotte 

anstrengelse ved at 
sprede fryd og glæde 

 

 

http://www.roskildebilletten/
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verden rundt er blevet for meget for dem – og de mener, at publikums lattermuskler 

trænger til en pause. Mange er vi, der flere gange har været ved at gøre stolesæderne 
våde – og har haft latterkrampe flere dage efter at have grinet igennem New Rope 

Band’s forrygende show. Nu har de bekendtgjort, at de stopper i efteråret 2015. 
Men før disse ”aldrende folk-cabaret kunstnere” splitter op for hver især at søge nye 
og spændende udfordringer, har de besluttet at tage en æresrunde til de spillesteder, 

der med rette vil begræde deres farvel: De vil præsentere en ekstravagant blanding af 
deres fineste rutiner i helt specielle afsluttende overdådige udgaver! Med deres egne 

ord beskrevet således: Expect fish tanks, boiled eggs, fiddles, banjos, cardboard 
guitars, theremins, explosions, interactive films, drainpipes, mermaids, pink y-fronts, 
thrills, spills, tears and hilarity … You name it – ”Give ’em enough rope!” 

For hard-core fans er det sidste chance for at komme og grine igennem endnu en 
gang – og sige Goodbye. For nybegyndere: Vågn op - det er jeres sidste chance! 

 
 

Generalforsamling 
Folk Roskilde afholder generalforsamling på Kildegården lørdag den 28. marts. 

Indkaldelse med dagsorden udsendes til Folk Roskildes medlemmer. 
Efter generalforsamlingen er der mulighed for at deltage i fællespisningen, der er for 
alle Lirum Larum-foreningerne. Man medtager en ret til fællesbordet.  

Senere spilles der op til bal - se omtale i denne Lirekasse. 
 

 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 
Aftenskolefest med underholdning af eleverne fredag den 27. marts på 

Østervangsskolen, Festsalen, Astersvej 15. 
 

 

Roskilde Spillemandsstævne 
 

 
I anledning af, at 2015-stævnet er nr. 

40 i rækken - at der altså er tale om 
jubilæum! - starter stævnet i år 
allerede fredag aften. 

 
Programmet vil senere fremgå af 

hjemmesiden www.lirumlarum.dk 
 
Hvis du i den kommende tid skal ud at 

spille eller danse på steder, hvor det 
er relevant at reklamere for stævnet, 

vil du måske tage nogle løbesedler 
med? (den ser ud som vist her til 
højre). 

Den ligger klar til print på 
hjemmesiden, eller tal med Anne eller 

Iben på en onsdagsaften. 
 
Hilsen Stævnegruppen 
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……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

 Onsdagsaftenerne (koordinator Kristian Søe Højberg, k.hoejberg@gmail.com) 

 Roskilde Spillemandslaug (oldermand Jørgen Jørgensen, jorjor@webspeed.dk) 

 Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen, 

jensmarkvard@gmail.com) 

 Folk Roskilde (formand Lene Buch, lebuchha@webspeed.dk) 

 Musikaftenskolen Lirum Larum (aftenskoleleder Mette Vedfelt, 

aftenskolelirumlarum@gmail.com) 

 Roskilde Spillemandsstævne (koordinator Hans Ivar Christoffersen, hichr@mail.dk) 

 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 (Roskilde Spillemandslaug), 

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

 

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


