
Lirekassen 
Februar 2018 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 Folk Roskilde 
 Roskilde Spillemandsstævne 

 
 

JANUAR 

Onsdag 24. Onsdagsaften  

Onsdag 31. Onsdagsaften  

 
FEBRUAR 

Søndag 4. Hambo-variationer Aftenskolen 

Onsdag 7. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Lørdag 10. Gangspil + Wenzell & Bugge Folk Roskilde 

Onsdag 14. Onsdagsaften  

Lørdag 17. Sønderhoning harmonika/violin/dans Aftenskolen 

  Dobbeltbal Folkedanserlauget 

Onsdag 21. Onsdagsaften  

Fredag 23. Helene Blum & Harald Haugaard Band Folk Roskilde 

Onsdag 28. Onsdagsaften  

 
 

Onsdagsaftener 
 
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens vest-
ende). Tid: 19.30-22.00. Fri entré. Salg af drikkevarer og kage til rimelige priser. Alle 

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

 
7.2. 
19.30 Karen Brodersen og Birgitte Rasmussen - Første halve time danseinstruktion i 

schottish-variationer samt i Årepolska. Har du lyst at spille med, kan du lytte 
her, hvorfra vi har hentet inspirationen (noden kan du finde på 

www.spillefolk.dk - skriv gerne til karenbrodersenmusik@gmail.com, hvis du vil 
ha' et C-stykke, som jeg har kreeret til Årepolskan - det spiller vi først til 
allersidst): https://www.google.dk/search?q=årepolska+youtube&ie=UTF-

8&oe=UTF-8&hl=da-dk&client=safari 
21.00 Roskilde Spillemandslaug 

 
14.2.  

19.30 Bunkespil (forspiller er Knud Kristiansen): Fynbo efter oldefar - Polka i D-dur - 
Den fine madam sne - Sekstur fra Brandelev - Den runde sekstur - A-mol 
hambo - Bror Dalgrens hambo - Sekstur fra Læsø - Trads hopsa 

http://www.spillefolk.dk/
mailto:karenbrodersenmusik@gmail.com
https://www.google.dk/search?q=%C3%A5repolska+youtube&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=da-dk&client=safari
https://www.google.dk/search?q=%C3%A5repolska+youtube&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=da-dk&client=safari
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20.00 De Finn-urlige 
21.00 Thorvalsen 

 
21.2. 

19.30 Bunkespil (forspiller er Knud Kristiansen): Ane Louise fynbo - Reinlænder fra 
Rendalen - H-mol schottish - Vals fra Sdr. Nærå - Den halve kæde -Trekantet 
sløjfe - Jysk kontra Bornholm - Niels Spillemands brudevals 

20.00 Kontra Otte 
21.00 Og de Andre 

 
28.2.  
19.30 Bunkespil (forspiller er Knud Kristiansen): Klunka polka - Sch. fra Gumboda - 

Brand Peers vals - Sekstur på række - Knuds anden trekant - Svebsk - 
Hornfiffen - Kontrasejre fra Odsherred - Ravne Peers vals 

20.00 Nøkken 
21.00 Monas Lysthus 
 

Hilsen fra 
Karen, Søren, Dorte, Knud og Mette 

 
 
 

Havnedansen 

Så er det igen tid til at forberede Havnedansen til sommer. I den anledning opfordres 
alle musikelskere til at komme med et forslag (eller flere) til, hvad der skal spilles/ 

danses til sommer på havnen. 
Send forslag til knudkristiansen@mail.dk inden 1. april 2018. 

Mvh Knud Kristiansen 

 

 
 
En lille flok trofaste spillefolk, men hvor er danserne? Hvor er solen? 

Sådan startede havnedansen sidste år! Vi fik en dejlig sæson alligevel, og det får vi også i år! 
Foto: Kirsten Jørgensen 
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Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 7. februar 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 

onsdag i hver måned (sep.-maj) kl. 18.30-22.00 i Musikkens Hus, Kildegården 6. 

Her i februar kommer Bjarne Grue Knudsen (harmonika) 

som underviser og forspiller ved dansen kl. 21-22. 

Aftenens forløb er: 

18.30 Vi øver aftenens program  

19.30 Meddelelser 

19.35 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand. 

20.00 Gennemgang af månedens melodi: Totur, Tretur og 

Firetur fra Thy  (i januar tog vi totur og tretur. Nu 

tager vi fireturen med) og videre øvning. 

21.00 Spil til onsdagsdansen. 

Spilleprogrammet til aftenen er: 

Pe' Broens Rheinlænder, Böl Olles Schottis, Kristians 
Schottish, Oksbøl-vals nr. 2, Totur, Tretur og Firetur fra Thy, Trads hopsa. 
Fynbo efter Oldefar, Forkert Vals, Den glade Kobbersmed, Skjørpinge firetur, 

Drillehopsa. 
A vil danse med Mett' Mari, Søren Fogeds styk', Og vil du være ... (ell. Lille Stine), 

Rask sønderhoning (Oh de kvindfolk). 
Den skæve, Den sortbrogede ko, Bette Mett', Den Toppede Høne fra Thy, 
Svingkontra, Lyø brudevals. 

Reserver: Bette Mand i Knibe, Skæve Thorvald. 
Noderne findes på spillefolk.dk (http://spillefolk.dk/nodesamling/roskilde.php) 

 

 

Udespil 

Lauget spiller til generalforsamlingsballet lørdag den 17. marts kl. 19.30 – men det 

kan næppe kaldes udespil. 

Roskilde Spillemandsstævne onsdag den 8. august på Museumsøen. Se orientering 

fra den nye stævnegruppe længere fremme her i Lirekassen. 

Musik over Præstø Fjord lørdag den 11. august kl. 10-15. Arrangørerne inviterer 

hvert år et spillemandslaug til at komme og lave danseworkshop og spille til dans i 

Danseladen. Workshop kl. 10-12 og dans kl. 13-15. Deltagerne får gratis entré til hele 

festivalen + en sandwich til frokost lørdag. Det bliver spændende. 

 

Efterlysning af gamle Lirekasser 

Eksisterer der en komplet samling af Lirekasser? Det Kongelige Bibliotek har frem til 

oktober 1998, men mangler i øvrigt et antal numre. Perioden 1998-2007 er delvis 

dækket af Det Kgl. Bibliotek Århus. I laugets gemmer lå en stabel fra oktober 2001 til 

juni 2007 – der mangler også et antal numre. Jeg synes, vi bør have en komplet 

samling, og at vi også skal hjælpe bibliotekerne med dem, de mangler. Har I nogle 

trykte Lirekasser liggende, så kom og snak med mig. 

Vi har en komplet samling e-Lirekasser fra maj 2010 og til dato. 

Lise - oldermand 

http://spillefolk.dk/nodesamling/roskilde.php
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Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag den 17. marts kl. 15 i Musikkens 
Hus, Kildegården. Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være oldermanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning og bal - se næste nummer af 
Lirekassen. 

Vel mødt - bestyrelsen 

 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Dobbeltbal og Sønderhoning-/Roskildedag 

Lørdag den 17. februar kl. 20.00-23.30. 
Musik: Jæ Sweevers og Bjerager/Grue/Damlund. 

Sted: Festsalen på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde, samt festmiddag 
kl. 18 på Restaurant Hua Long (50 m fra skolen). 

Eftermiddagskurser på Østervangsskolen: 
Kl. 13.00-16.40 Sønderhoningdansekursus ved Rikke Rasmussen (tilmelding: 

aftenskolelirumlarum@gmail.com). 
Kl. 14.00-17.00 Sønderhoningspil med instrumentundervisning i violin og harmonika 

ved Peter Uhrbrand og Ole Mouritzen (tilmelding: aftenskolelirumlarum@gmail.com).  
Kl. 16.45-17.45 Dansekursus med introduktion til Roskildedanse ved Poul Bjerager 
med flere. Gratis - ingen tilmelding. 

Mad: 

Kl. 18.00-19.30 Festmiddag i Restaurant Hua Long - 50 m fra Østervangsskolens 
festsal. Pris inkl. dessert med is og kaffe 139 kr., ekskl. drikkevarer. Middagen 
bestilles hos Restaurant Hua Long på tlf. 46 35 22 66 inden den 15. februar, og 

betales i restauranten ved ankomst samtidig med bestilling af drikkevarer. 
 

 

 

Dobbeltbal: 
Kl. 20.00-23.30 Dobbeltbal med Jæ Sweevers og Bjerager/Grue/Damlund.  

Disse to orkestre satser sikkert på det lokale med henholdsvis sønderhoningdanse og 
danse fra Roskilde og Lejre. 

Alle er velkomne. Entré: 150 kr., billetter købes ved indgangen. 
Salg af kaffe, te og kage samt sodavand, øl, vin og små sorte.  
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Poul Bjerager, violin - Bjarne Grue, harmonika - Al Damlund, klarinet 

 
Bjerager/Grue/Damlund arbejder med at udvikle den glemte skat af traditions-

folkemusik og -danse fra Roskilde- og Lejreegnen. 
Dansene er mest de gængse standarddanse fra 1800-tallet (vals, polka, mazurka 
osv.) samt et stort antal specifikke turdanse fra Roskilde-/Lejreegnen, som alle er 

rigtig gode varianter af alment kendte turdanse. Under ballet introducerer musikerne 
dansene i fornødent omfang.  

 
Yderligere info: formand Jens Markvard Andersen, 

jensmarkvardandersen@outlook.dk, mobil 61 60 11 04 
 
Vil du hjælpe til dobbeltballet? 

Som sædvanlig vil Dorte Sandal henvende sig til vores medlemmer for at høre, om 
folk har lyst til at hjælpe ved dobbeltballet på Østervangsskolen lørdag den 17. 

februar. Eller henvend jer selv til Dorte og aftal tidspunkt for en halv times vagt i 
entré eller bar. 
Bestyrelsen i aftenskolen og folkedanserlauget vil stå for bordopstilling kl. 12.15. 

 
 

Generalforsamling 

Generalforsamling vedr. regnskabsåret 2017 afholdes lørdag den 17. marts kl. 16 i 
Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. (tidligere Kildegården, Helligkorsvej 5). 

Medlemmerne opfordres til at sende forslag skriftligt til debatten samt til beslutning 
på generalforsamlingen. Forslag sendes til formanden inden 26. februar på 
jensmarkvardandersen@outlook.dk eller til Jens Markvard Andersen, Hyrdeengen 245, 

2625 Vallensbæk. 
Vi opfordrer medlemmerne til at møde talstærkt op til generalforsamlingen.  

Dagsorden i h.t. vedtægter:  
1) Valg af ordstyrer  
2) Formandens beretning til debat og godkendelse  

3) Kassererens beretning til debat og godkendelse  
4) Indkomne forslag og debat  

5) Valg af formand, lige år (Jens, modtager genvalg) 
6) Valg af kasserer, ulige år (ikke aktuelt i år)  
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (Roar modtager genvalg, og tre bestyrelsespladser 

er ledige)  
8) Valg af revisor og revisorsuppleant (revisor Anne Pedersen modtager genvalg)  

9) Eventuelt  
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Bemærk: Der er garanti for, at man ikke automatisk skal indtræde i bestyrelsen ved 
fremmøde til generalforsamlingen. Så vi håber, at vi ser rigtig mange medlemmer, 

der har lyst til at komme og medvirke i debatten.  

Venligste hilsener fra os alle tre i bestyrelsen   

 
 

Generalforsamlingsbal 

Lørdag den 17. marts i Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101, 1. sal. 
Gratis adgang for alle medlemmer af foreningerne i Lirum Larum. Gæster 50 kr. 

Program:  
Kl. 18.00-19.45 Fællesspisning af medbragte retter til en fælles buffet. Der opfordres 

atter til, at nogen foredrager en sang el.lign. under spisningen. 
Kl. 19.45-20.45 Dans til Roskilde Spillemandslaug 

Kl. 20.45-23.00 Dans til Kristian Bugge og Sonnick Lydom 

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

 
 

Udflugt til Agersø 
Vigtigt: Sæt kryds i kalenderen i weekenden 5.-6. maj. For da er der udflugt til 

Agersø Naturcenter. Selvfølgelig med Kåre som guide. 
Der er 30 sovepladser i huset i sovesale, og 20 sovepladser i 4 shelters. 

Dem der vil sove bedre, skal skynde sig at reservere værelse på hotellet. 
Sidste færge går til Sjælland kl. 22.30. Aftenen sluttes kl. 22.00, så dem, der vil 
hjem, kan nå den. 

Husk instrumenter og dansesko. Det bliver en pragtfuld tur. 
 

 
 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Hambo-variationer 

Søndag den 4. februar kl. 13.00-16.40, Gråbrødre Skole, lokale 24. 
Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85. 

Pris 225 kr. Hold nr. 7108. 

På dette kursus leger vi med hamboens mange variationsmuligheder, både 

koreografisk, rytmisk og trinmæssigt. Kurset er for dem, der allerede kan danse 
hambo, men som gerne vil mere. Vi skal danse både ret og avet om, og vi vil krydre 

grunddansen med både valse-, mazurka- og andre trinvariationer. Det er en fordel at 
tilmelde sig som par. 

 

Sønderhoning - harmonika 
(andre instrumenter er velkomne) 
Lørdag den 17. februar kl. 14.00-17.00, Østervangsskolen, Astersvej 15, Roskilde.  

Lærer Ole Mouritsen 
Pris 225 kr. Hold nr. 7801  
 

Sønderhoning - violin 
(andre instrumenter er velkomne) 
Lørdag den 17. februar kl. 14.00-17.00, Østervangsskolen, Astersvej 15, Roskilde. 
Lærer Peter Uhrbrand  

Pris 225 kr. Hold nr. 7802. 
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På disse to instrumentalhold skal vi lære at spille sønderhoning med det rigtige taw. 
Du skal være øvet på dit instrument for at få noget ud af undervisningen. Vi bruger 

ikke noder, men du kan en uge før få at vide, hvilke numre der bliver tale om - men 
noder skal blive hjemme. 

 

Sønderhoning - dans 
Lørdag den 17. februar kl. 13.00-16.40, Østervangsskolen, festsalen. 
Instruktør Rikke Rasmussen 

Pris 225 kr. 
Hold nr. 7610. 

Fanø er et af de få steder i Danmark, hvor der stadig danses traditionsdans, når der 

skal holdes fest! Sønderhoning hedder denne fantastiske dans. På dette kursus vil du 
lære trinnene til den meget populære dans. Du vil på den måde blive klar til aftenens 

bal med Jæ Sweevers, da vi skal gennemgå trin og fatning samt lære den helt særlige 
tyngde, der er i dansen. Vi vil også komme omkring de to lidt raskere danse, fannik 

og rask, som hører med til et traditionelt sønderhoning-sæt. 
 

Tilmelding til aftenskolen konto 2905 2551644114 
Info: aftenskolelirumlarum@gmail.com - tlf. 22 11 18 93 
 

 
 

Folk Roskilde 
 

Gangspil + Wenzell & Bugge (DK) 

 

 
 
Lørdag den 10. februar kl. 19.30, dørene åbnes kl. 19.00 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg: www.roskildebilletten.dk 100 kr. + gebyr 10 kr. 

Ved døren 125 kr. Ungepris 50 kr. 

http://www.roskildebilletten.dk/
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Dobbeltkoncert med dansk musik i topform. 
Sonnich Lydom (harmonika og mundharpe) og Kristian Bugge (violin) har spillet 

som trio med Morten Alfred Høirup (guitar og vokal) i cirka fire år. 
2017 er startet med, at de er gået fra trio til duo. Lige nu og i de kommende måneder 

arbejder Sonnich og Kristian på materiale til en ny Gangspil-cd. Morten har valgt at 
forlade trioen for at tage tid til at fokusere på nykomponeret musik og koncerter i 
andre sammenhænge. Kristian og Sonnich har spillet en række koncerter i USA i 

efteråret 2017. Når trioen besøger Folk Roskilde, bliver det med den internationale 
klassiske slagtøjsspiller Ronni Kot Wenzell. 

Med udgangspunkt i de mange års arbejde med den traditionelle danske musik, 
tilegnet i samspillet med de gamle traditionsbærere, eller fundet i gamle nodebøger, 
tager musikken jer med et nyt sted hen. 

Sonnich Lydom bor i Dragør og er en mester indenfor den irske, fransk-canadiske og 

ikke mindst den danske folkemusik. Han har i løbet af de seneste 25 år gen-
introduceret såvel den lille toradede diatoniske harmonika som mundharpen i den 
danske folkemusik, og musikken fra Fanø, hvorfra Sonnichs familie stammer, har en 

særlig plads i hans hjerte. 

Kristian Bugge kommer fra Vejle-egnen, men bor nu i København, hvorfra han rejser 

ud i verden med den danske folkemusik. Kristian har i mange år studeret musikalske 
dialekter fra hele Danmark og spillet violin til dans og koncert, bl.a. med nogle af 

vores fineste gamle traditionsbærere. Han har høstet stor anerkendelse for sit 
repertoire og sin spillestil, og han fik allerede i 2004 DR's Radium Pris. Kristian har 
efterfølgende modtaget flere DMA-statuetter, bl.a. som Årets Danske Folk 

Instrumentalist i 2006 og Årets Danske Folk Artist i 2011, og han er desuden kendt 
for sit arbejde i bands som Jensen & Bugge, Habadekuk og Baltic Crossing. 

Ronni Kot Wenzell er en internationalt højt anerkendt slagtøjsspiller med danske 
rødder – ved denne koncert er han tredjemand i trioen Gangspil. 

 
Men koncerten bliver til en dobbeltkoncert, når Kristian og Ronni kaster sig ud i deres 

koncert, hvor dansk folkemusik møder klassisk musik. Med det spændende og vidt 
favnende slagtøjsinstrumentarium og den traditionelle og folkelige violin præsenteres 
en energisk og samtidig underholdende sammensætning af to vigtige unge 

repræsentanter fra de to musikgenrer. 
Ronni og Kristian mødtes i det odenseanske musikmiljø omkring byens 

konservatorium, hvor begge har studeret. Gennem mange år har de to arbejdet 
sammen om forskellige projekter, bl.a. Kristians prisbelønnede debut-cd (årets 
folkemusik debut og årets folkemusik instrumentalist ved Danish Music Awards 2006). 

De har mærket, at de har den samme energiske indgangsvinkel til musikken, og der 
er opstået et varmt venskab de to imellem. Med dette som grundlag er en gammel 

drøm nu blevet realiseret i og med, at de har startet deres duo. 
Musikken gives et nutidigt udtryk i duoens personlige fortolkninger. Med 

udgangspunkt i de to musikeres baggrunde (klassisk musik og folkemusik) opstår et 
bredt spænd mellem det stærkt energiske, fysisk betonede og det mere drømmende 
og lyrisk eventyrlige. Det er en ny og anderledes musikalsk oplevelse, der 

præsenteres her, fjernt fra hvad man ellers møder i hverdagen, men dog så velkendt 
og genkendeligt. 

Duoen spiller ca. 60 koncerter om året, hvor man både oplever folkemusik og klassisk 
musik, lige fra en Fransk/Canadisk Air (arrangeret for violin og vibrafon) til Thy-
tyrkeren (suite med traditionel folkemelodi fra Thy, tyrkisk folkemelodi blandet med 

klassisk musik fra norske Edward Grieg og amerikanske Paul Smadbeck) og på så 
forskellige instrumenter som marimba, vibrafon, kinesisk TAM, spansk cajon, japansk 

taigo-tromme og naturligvis violin. 
Kom og oplev denne fantastiske dobbeltkoncert i Folk Roskilde. 
 

 

http://www.rkwonline.com/
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Helene Blum & Harald Haugaard Band (DK) 
 
 
Fredag den 23. februar 

kl. 19.30, dørene åbnes kl. 19.00 
Gimle, Helligkorsvej 2 

Forsalg: www.roskildebilletten.dk 
125 kr. + gebyr 10 kr. 

Ved døren 150 kr. 
Ungepris 50 kr. 
 

Danmarks folk-diva nr. 1, Helene 
Blum, har sammen med violinisten 

Harald Haugaard etableret sig som 
nogle af de fineste fortolkere og 
fornyere af den danske musik-

tradition. Deres eget nyskrevne 
materiale blandes nænsomt med 

originale fortolkninger af gamle sange og instrumentalstykker. Deres integritet er 
enestående, og deres store virtuositet og nærvær er med til at gøre deres koncerter 
uforglemmelige. Med deres uforlignelige Helene Blum & Harald Haugaard Band er de 

et af de fremmeste navne på den nye danske folkemusikscene, og med over 100 
koncerter om året, hvoraf de fleste spilles i udlandet, er de samtidig et af Danmarks 

mest eksporterede og bedst profilerede ensembler. 
Dagbladet Jyske Vestkysten beskriver dem som et "musikalsk festfyrværkeri". Det 
britiske dagblad The Telegraph skriver "a haunting voice and transcending grace" om 

Helene Blums stemme. Musikmagasinet Gaffa mener, at Harald Haugaard "stormer 
ind og sætter sig til rette i den tronstol, som har stået klar hele tiden". 

1/2 2017 udkom Helene Blums længe ventede og fjerde studiealbum "Dråber af Tid", 
som bringer dem på turné i Tyskland, USA, Østrig, Norge, Canada, Japan og Danmark 
gennem 2017 - og til Folk Roskilde i 2018. 

 
 

 
Helene Blum: sang 
og violin 

Harald Haugaard: 
violin 

Kirstine Elise 
Pedersen: cello 
Mikkel Grue: 

guitarer 
Sune Rahbek: 

slagtøj 
Mathæus Bech: 

kontrabas 
 

 

 

Generalforsamling 

Folk Roskilde afholder generalforsamling lørdag den 17. marts – samtidig med de 

andre Lirum Larum-foreninger. 
Indkaldelse og dagsorden udsendes til medlemmerne senest 1 måned før. 
Efter generalforsamlingen er der mulighed for at deltage i fællesspisning og bal. 

 

http://www.roskildebilletten.dk/
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Roskilde Spillemandsstævne 
 

Nyt spilletræf i Roskilde: Onsdag den 8. august 

Kære alle i den gode gamle fabrik. 

Stævnegruppen 2017 har gennem to møder besluttet at overdrage spillemands-
stævne-stafetten til en ganske ny arrangementsgruppe. 

I skrivende stund ligger datoen allerede fast: det bliver onsdag den 8. august. Dagen 
før stævnet i Præstø begynder. 

Stedet bliver på Roskilde Havn med vægt på Museumsøen. Både ude og inde. 
Vi satser på en slags partnerskabs-netværk omkring aktiviteter og stævne. 
Navnet på begivenheden er under overvejelse. Det samme gælder de konkrete 

lokaliteter, indhold og hvem der hyres til at komme og spille. Men det hele bliver en 
god blanding af vane- og nytænkning. Tradition og fornyelse. Både i arrangement og 

musik og dans. 
Vi vil i Lirekassen kunne løfte sløret mere og mere, måned for måned. Vi håber at se 
jer alle, en masse folkemusikfreaks, unge og almindelige borgere fra Roskilde og 

Sjælland til folkemusikfestivitas i august.  

De bedste hilsener fra den nye arbejdsgruppe: 

Mogens Toft Jensen, Steen Dahl Pedersen, Al Damlund, Poul Bjerager og Jørgen 
Jensen. 

(Quiz: find fem fejl ) 
 

 
 
 

 
 

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

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

 Onsdagsaftenerne (koordinatorer Birthe Hansen & Kurt Nielsen, 

kurtjohannielsen@gmail.com) 

 Roskilde Spillemandslaug (oldermand Lise Bergsøe, older.roskilde@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) 

 Roskilde Spillemandsstævne (kontaktperson Mogens Toft Jensen, mtj@dlf.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 (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 

 

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


