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Onsdagsaftener
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens vestende). 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.
6.11.
19.30 Vanløse Almindelige Danseorkester spiller til undervisning i slängpolska
21.00 Roskilde Spillemandslaug
13.11.
19.30 Bunkespil, forspiller Thomas Egelund
20.00 Jensen, Klebak & Melson
21.00 Steen med venner
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20.11.
19.30 Bunkespil, forspillere Dorthe og Marianne
20.00 Munkene Poul, Bjarne, Thomas, Al og Morten spiller kældermusik fra Klosteret
og Videsøhus
21.00 Folkets Hus
27.11.
19.30 Bunkespil, forspiller Jørgen Sten Andersen
20.00 Lone & Per
21.00 Thomas, Bue m.fl.
Bunkespil:
13.11.: Ride Ranke Polka – Sekstur nr. 16 – *Forkert Vals nr. 46 - Hamborger nr. 3 –
*Den enkelte Kjæde - Solen, den vækker op - Ostindiens velkomst – Du har reven vor
kak’elovn om - Oh, kunne du mit hjerte se - Kirsten og jeg.
Reserver: Peder Pøhls Polka – Jydsk Kontra fra Bornholm.
*De med stjerne mærkede melodier kan findes på www.rosrod.dk under ”Melodier og
Workshops/disse fællesmelodier” både som node og lydfil. De øvrige melodier findes
på spillefolk.dk (nyeste repertoirelister/Roskilde).
20.11.: Ebba's polka – Forsberg polka – Trippevals 118 – Al capones vals – Højby
schottish – Thomas håård schottish – Engels nr. 14 – Myldretid i Malmø – Jødetur fra
Mors – Råby hopsa.
27.11.: Nr. 6 Fynbo eller Gl. Rheinlænder – Sch. från Gjövik – Al Capones Vals –
Amerikaturen 1 – 4 Tur – Firtur Oksbøl – Den Firkantede Sløjfe – Galopkontra –
Jødetur fra Mors – Frøens Hopsa.
Reserver: Bedstemors Vals - Sch. från Bingsjö – Karis Pers Polska (hambo).

Værter til onsdagsaftenerne i foråret
Der er ledige måneder, hvis man vil have indflydelse på indholdet af en onsdagsaften!
Kontakt gerne - og uforpligtende - Birthe og Kurt, hvis du vil høre om, hvad det
indebærer at være månedsvært for onsdagsaftenerne.
Januar
Februar
Marts
April
Maj

Ledig
Mette Vedfelt
To af hver
Ledig
Kirsten Meinertz

22 50 18 93
jsa@jyllingesyd.dk
kirmei@mail.dk, 21 45 88 02

Mvh. onsdagskoordinatorerne Birthe og Kurt, kurtjohannielsen@gmail.com

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften onsdag den 6. november
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, 1.
Denne gang kommer Nicolaj Wamberg (violin) med inspiration og forspil til aftenens
dans.
Aftenens forløb er:
18.30 Øvning af aftenens melodier inkl. månedens melodi, som er Oxekow
19.30 Meddelelser
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19.35 Pause med kaffe/te og brød, og øl eller vand
20.00-21.00 Videre øvning
21.00-22.00 Spil til onsdagsdans
Aftenens melodier:
Ebbas Polka - Vagns scottish - Simpel Sekstur - Jødetur fra Mors - Gryderup tro Hopsa nr. 2
Hamborger no 3 - Trippevals nr. 118 - Tosse Marens Totur - Per Huggers Totur Oxekow - Sekstur på række - Mazurka
Rideranke Polka - Kontrasejre fra Odsherred - Kællingen - Fisken ligger på hviden
sand - Bedstefars Snaps – Der bor en bager - Den vægelsindede (som familievals)
Melodierne ligger på http://spillefolk.dk/nodesamling/visrepertoire.php?idno=1624

De nærmeste laugsspil
Fredag 1. november spiller lauget kl. 13.40-15 på Roskilde Gymnasium,
Domkirkepladsen. Vi mødes en halv time før i kantinen. Jørgen /Jyllinge spiller for, og
Maiken instruerer dansene.
Repertoiret er: Den skæve marsch, Oksbøl polka, Kræn Tong Hans Støkk,
Doublebska, Tosse Marens Totur, Den gamle totur fra Vejle, Hemmelig Sekstur, Den
muntre kreds, Den lille englænder, Den gamle mand, Skæve Thorvald, Frederiks
kontra, Den Toppede Høne, Anglaise, Ane Louises fynbo, Polka e. Peder Pøhl.
Melodierne ligger på: http://spillefolk.dk/nodesamling/visrepertoire.php?idno=1616
… men danserne skal jo instrueres, så vi når med garanti ikke at spille alle numrene.
Lørdag 9. november er der fællesbal på Østervangsskolen – se næste side under
folkedanserlauget.
Deltagerne er: Hedeboholdet med deres spillefolk, Hjemstavnsforeningen med deres
spillefolk og Roskilde Folkedanserlaug med deres spillefolk (som altså er Roskilde
Spillemandslaug).
Fællesballets idé: At træffe dansere og spillefolk fra andre foreninger. Derfor er det
også aftalt, at alle spillefolk må spille med på hele aftenens program (hvis de har
lyst).
Program for aftenen:
Spisning (fælles buffet med medbragt mad. Husk tallerken, glas og bestik)
19.15 Hedeboholdet v/ Judith + alle. Instruktør Lisbeth Larsen
20.15 Roskilde Folkedanserlaug v/ Lise + Roskilde Spillemandslaug + alle
21.15 Kaffepause
21.45 Hjemstavnsforeningen v/ Birthe + Hans Erik + alle. Instruktør Annette Larsen
22.45 Sang + afslutning (Skuld gammel venskab)
Spillelister bliver sendt ud til spillefolkene ca. midt i oktober.

Roskilde Folkedanserlaug
Dans på Roskilde Gymnasium
Kom og vær med til at danse med de unge elever
på Roskilde Gymnasium fredag 1. november.
Roskilde Spillemandslaug leverer musikken, og
Maiken Grubbe instruerer dansen. Det foregår kl.
13.40-15.00. Gymnasiet ligger ved Domkirken,
adresse: Bondetinget 1.
Mød gerne op og vær med til, at dansen fungerer.
Sidste år var det en stor succes!
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Fællesbal for alle
Lørdag den 9. november i festsalen på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000
Roskilde.
Vi starter aftenen kl. 18 med fællesbuffet af medbragte retter (HUSK service, glas og
kopper). Øl, vin og vand kan købes i baren.
Kl. 19.15 til 22.45 masser af musik og dans til tre spillemandsorkestre fra Roskildeområdet.
Entré: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage.

Fra et tidligere fællesbal.

Vel mødt til en festlig og fornøjelig aften!
Hedeboholdet – Hjemstavnsforeningen – Roskilde Folkedanserlaug (Lirum Larum)

Kommende arrangementer
Julebal fredag d. 13. december kl. 19.30, i Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600
Køge (tæt ved stationen).
Dansemusik: Køge Spillemandsforening, Roskilde Spillemandslaug samt Jamie Fox og
Kristian Bugge.
Entré: 30 kr. Gratis for de tre foreningers medlemmer.
Arrangør: Køge Spillemandsforening, Roskilde Spillemandslaug og Roskilde
Folkedanserlaug.
Dobbeltbal - i år med Mads Hansens Kapel
(foto t.h.) og Jæ Sweevers!
Lørdag den 15. februar kl. 19.30-23.30, i
festsalen på Østervangsskolen.
Musik: Jæ Sweevers (sønderhoninger) og
Mads Hansens Kapel (alm. folkedans). Mere
herom i december-Lirekassen.
Kurser: Samme dag er der kurser på
Østervangsskolen: sønderhoningdans kl. 13
ved Rikke Rasmussen, og sønderhoningspil
kl. 14 ved Peter Uhrbrand og Ole Mouritzen
(mere herom senere). Kursustilmelding til
Musikaftenskolen Lirum Larum.
Festmiddag kl. 18 med buffet på
Restaurant Hua Long (50 m fra skolen), pris 149 kr. inkl. dessert og kaffe, ekskl.
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drikkevarer. Bestilling til Hua Long på
46 35 22 66 inden 12. januar, oplys
navn og antal personer. Betales i
restauranten ved ankomst.

Jæ Sweevers

Tak for et super åbningsbal
En stor tak til alle de knap 70 deltagere, der bidrog til en god aften med Roskilde
Spillemandslaug og Jes Kromanns Trio lørdag den 21. september i festsalen på
Østervangsskolen.
Først spillede Roskilde Spillemandslaug. Derefter holdt folkedanserlaugets formand
en takketale - for det gode samarbejde mellem de to laug, og også fordi et
folkedanserlaug simpelthen ikke kan eksistere uden et spillemandslaug. En stor
tak til oldermanden Lise Bergsøe for det fremragende gåpåmod med lauget og til
lauget, fordi de havde spillet så godt – med et godt tav og alt det, der inspirerer
danserne.
Dernæst fik Jørgen Sten Andersen en tak for hans arbejde og især for, at han til
stadighed skriver mange gode dansemelodier. Dette påskønner vi alle - det er ikke
ethvert spillemandslaug, der har en komponist som huspoet. Det blev også nævnt,
at såfremt den ikke-eksisterende pris i folkedanserlauget endnu en gang skulle
uddeles, ville den helt sikkert tilfalde såvel orkestret som Lise og Jørgen.
De tre musikere i Jes Kromanns Trio (foto nedenfor) var ligeledes super
inspirerende at danse og lytte til. Efter kaffebordet midt på aftenen blev de
opfordret til at spille en koncert. De brillerede med en melodi fra Cape Breton og
dernæst Tåsingevalsen.
Efter denne fine oplevelse var dansen i gang igen. Musikerne sluttede af med, at
Jes Kromann takkede og nævnte, hvad han havde iagttaget, nemlig at der - som
han havde fået at vide - var virkelig mange gode dansere til denne aften.
En stor tak til alle!
Jens Markvard Andersen
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Musikaftenskolen Lirum Larum
HUSK: Polskakursus lørdag 26.10. - se oktober-Lirekassen!

Les Lanciers
Instruktør: Karen Brodersen
Lørdag den 9. november kl. 12.00-15.40
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, 1., lokale 101
Pris: 275 kr.
Hold nr. 9111
Det er populært at danse Les Lanciers til store fester. Det er en dejlig og festlig dans,
som også kan danses for sin egen skyld. Alle er velkomne, uanset om du blot har brug
for at få genopfrisket dansen eller at lære den helt fra starten. Grundig gennemgang
af trin og figurer - vi danser os igennem alle fem danse. Har du spørgsmål, så ring
gerne til underviser Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03.

Margaret Lindhardt: Syng med Giro 413
Søndag den 10. november kl. 14
Musikkens Hus, Kildegården 6, 1., lokale 101
Entré 50 kr. (kaffe/te + kage indgår i prisen)
Hold nr. 9999
Tilmelding: se næste side, eller betal ved indgangen
- kontant eller mobilepay.
Kom bag om et af radioens mest populære
programmer, der i 70 år har skabt søndagshygge
overalt i landet. Margaret Lindhardt har været vært
for Giro 413 i sammenlagt næsten 20 år mellem 1995
og 2017.
Hun har massevis af anekdoter om de forskellige slags
hilsner og musikønsker. Der debateres om vigtigheden af bevarelse af de folkekære
programmer midt i en sparetid.
Hør om programmets lange og farverige historie, om alle de fantasifulde
indsamlingsmåder og om musikken i radioens ældste og stadig mest rummelige
underholdningsprogram. Til Giro 413 hører der naturligvis også musik, og publikum
får rig lejlighed til at synge med på nogle af de kendte og elskede sange, der siden
1946 har været spillet i programmet. Margaret Lindhardt synger for, og en
professionel musiker akkompagnerer, så alle har lyst til at synge med.

Irske danse
Underviser: Elsebeth Rønne
Lørdag den 16. november kl. 12.30-15.45
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, 1., lokale 101
Pris: 225 kr.
Hold nr. 9631
Kom og prøv et miks af irsk kvadrilledans og irsk setdans. Den irske musik vil variere
mellem reels, jigs og polkaer, og vi vil danse mindst én irsk setdans i sin helhed,
bestående af flere sammenhængende figurer. Vi vil øve de basale trin og figurdele og
måske også forsøge at øve lidt sværere trin.
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Scottish-variationer
Instruktør: Henrik Larsen
Søndag den 17. november kl. 13.00-16.40
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, 1., lokale 101
Pris: 275 kr.
Hold nr. 9607, let øvede
På dette kursus leger vi med scottishens mange variationsmuligheder, både
koreografisk, rytmisk og trinmæssigt. Kurset er for dem, der allerede kan danse
scottish, men gerne vil mere.
Tilmelding til alle hold: på mail aftenskolelirumlarum@gmail.com eller tlf. 22 11 18 93
Indbetaling ved bankoverførsel til Nordea, reg.nr. 2905, kontonr. 255 1644 114.
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Folk Roskilde
Løvfaldskoncert:

Eleanor Shanley & The Sentimentals
Torsdag den 7. november 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.
I lighed med de sidste par år har Folk Roskilde igen
bedt M.C. Hansen om at tilrettelægge en
løvfaldskoncert. Det bliver intet mindre end
fantastisk. Her kan vi opleve den populære irske sangerinde Eleanor Shanley
akkompagneret af M.C. Hansens prisvindende danske orkester The Sentimentals.
Irske Eleanor Shanley og danske M.C. Hansen traf hinanden på Skagen Festival sidste
sommer. De aftalte at turnere sammen i Danmark i efteråret 2019. Den overraskende
konstellations repertoire vil byde på Eleanor Shanley-fortolkninger af M.C. Hansens
sange og nye arrangementer af de sange, Eleanor er så kendt og elsket for.
M.C.’s nyeste
udgivelse er
hans første
dansksprogede –
Alter Ego Ego
Alter, hvor
man bl.a.
finder
gendigtninger
af flere af
hans tidligere
engelsksprogede
sange.
Eleanor indtager med sin smukke klare stemme pladsen som en af de absolut bedste
og mest populære irske sangerinder. For næsten 30 år siden startede hendes karriere
som sangerinde i DeDannan, og hendes solokarriere startede, da hun forlod dem i
1995. Siden har hun udgivet albums alene og i samarbejde med bl.a. Ronnie Drew,
Dolores Keane, Eddie Reader og mange andre. Hendes seneste album, Forever Young,
viser hende stadig på toppen, og sammen med The Sentimentals – der består af M.C.
Hansen, Jacob Chano (foto) samt Nikolaj Wolf - kan vi forvente en afvekslende og
uden tvivl humørfyldt koncert.

Baltic Crossing (UK, FI, DK)
Søndag den 17. november kl. 16.00
Dørene åbnes kl. 15.30
Gimle, Helligkorsvej 2
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Forsalg: www.roskildebilletten.dk 125 kr. + gebyr 10 kr.
Ved døren 150 kr.
Ungepris 50 kr.
Baltic Crossing består af fem højaktive musikere fra toppen af den nordeuropæiske
folkemusikscene. De har spillet sammen siden 2004 og har udgivet tre anmelderroste
cd’er, som bl.a. har høstet flere nomineringer ved Danish Music Award Folk!
Baltic Crossings energiske, ekvilibristiske og livsglade musik har bragt dem meget vidt
omkring. De har rødderne solidt plantet i de nordiske og keltiske traditioner, og
koncerterne er præget af stor dynamik og medrivende humor. Ud over lange turnéer i
de tre hjemlande samt Norge og Sverige har de spillet på mange af den vestlige
verdens vigtigste folkemusikfestivaler, såsom Kaustinen Folk Music Festival (FI),
Korröfestivalen (SE), Gooikoorts (BE), Dranouter (BE), Shetland Folk Festival (UK) og
Celtic Connections (UK).
Baltic Crossing var det første folkemusikband nogensinde, som blev udvalgt til det
præstigefulde turnéprogram Rising Stars! Programmet bygger på et samarbejde
mellem en lang række af Europas førende klassiske koncertsale, og Baltic Crossing
spillede således fx i Wiener Konzerthaus, L'Auditori Chamber Music Hall i Barcelona,
Athens Concert Hall, Amsterdam Concertgebouw, Cité de la musique i Paris m.fl.

Baltic Crossing består af:
Kristian Bugge [DK]: violin
Ian Stephenson [UK]: guitar og toradet harmonika
Esko Järvelä [FI]: femstrenget violin
Annti Järvela (FI) : mandolin og kontrabas
Andy May [UK]: Northumbrian sækkepiber og klaver
Gruppens musikere er kendte hver for sig som medlemmer i bl.a. Frigg (FI), Andy
May Trio (UK), Jez Lowe and the Bad Pennies (UK), Tsuumi Sound System (FI),
Gangspil (DK), Jensen & Bugge (DK) og Habadekuk (DK).
I 2018 kunne Baltic Crossing fejre 15-års jubilæum. Denne koncert i Folk Roskilde kan
også betragtes som en jubi-koncert, og vi håber, at rigtig mange vil komme og være
med til at fejre de fem fantastiske musikere.
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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 10. oktober
Til stede: Birthe Hansen (onsdagsaftenerne), Lise Bergsøe (Roskilde Spillemandslaug),
Jens Markvard Andersen og Kate Larsen (Roskilde Folkedanserlaug), Iben GaardeNissen (Lirekassen), Mette Vedfelt og Brian Hornuff (Musikaftenskolen Lirum Larum),
Lisbeth Due Andersen (fabrikssekretær).
Mødet startede med velkomst og præsentation af aftenskolens nye leder Brian
Hornuff.
1) Datoer. Folkedanserlauget: 9/11 fællesspisning og bal med tre orkestre på
Østervangsskolen. 13/12 julebal med Kristian Bugge og Jamie Fox i Køge. 15/2
dobbeltbal med Jæ Sweevers og Mads Hansens Kapel på Østervangsskolen. 19/9
laugets 45-års jubilæum.
Spillemandslauget: 1/11 lauget spiller op til dans med eleverne på Roskilde
Gymnasium.
Rødder, Fødder & Stemmer samt Nordisk Dans: 1/11 dans og spil på INSP.
Aftenskolen: 10/11 foredrag med Margaret Lindhardt ”Syng med Giro 413”. 24/11
debatarrangement ”Hvad er julen uden musik?” 17/3 generalforsamling. 29/3
foredrag med Per Krøis Kjærsgaard, forstander på Osted Fri- og Efterskole.
Folk Roskilde: 7/11 Løvfaldskoncert m/The Sentimentals & Eleanor Shanley. 17/11
Baltic Crossing jubi-tour. 7/12 Basco m/Julie Hjetland. 6/2 Le Vent du Nord. 22/2 Ian
Bruce. 7/3 Martin Simpson. 20/3 Hans Theessink og Knud Møller. 23/4 Gnoss.
Kildegården: 29/11 kl. 16 julefest.
2) Rødder, Fødder & Stemmer. Fra mødedeltagerne lød ros af RFS 2019 som fed
dag og aften, rigtig godt, festligt, tåget og dans i måneskin. Der henvises til RFS’s
hjemmeside www.rosrod.dk, og arrangørgruppen oplyser i øvrigt: ”Nyt skud på RFS
stammen: onsdag 11/9 var der premiere på Nordisk Dans Roskilde, og det gik langt
over forventning. Der var fuldt hus af næsten udelukkende unge folk og med stor
danseglæde. De kom fra Roskilde, Hvalsø, København og Madrid, og musikerne og
danselæreren gjorde det rigtig godt. Folk vil meget gerne komme igen. En særlig
glæde var det, at en af "vores" workshopelever spillede med på et nummer, og at
nogle lokale klassiske musikere pludselig pakkede trompet og valdhorn ud og spillede
med! Der er planlagt tre Nordisk Dans Roskilde-aftener i løbet af vinteren og foråret.
Kursus for musikskolelærere er på vej. Fredag 1/11 afholder Ild i Gilden, RFS samt
Nordisk Dans Roskilde et folkebal på INSP, hvor der er jam, fællesspisning,
danseworkshop og bal. Andre arrangementer er på tegnebrættet”.
RFS har henvendt sig til spillemandslaugets bestyrelse ang. evt. samarbejde omkring
havnedansen 2020; forslaget blev drøftet på fællesmødet, og laugets bestyrelse og
RFS arbejder videre med det.
RFS er blevet spurgt, om der er planer samt dato for et arrangement på havnen igen i
2020? RFS oplyser (uddrag): ”RFS er jo en ny organisation og med det formål at forny
folkemusikscenen og dansen i Roskilde og med fokus på de unge arvtagere. Det ligger
ikke i vores "gener" at gentage tidligere arrangementer alt for meget. Konkrete planer
er kursus for musikskolelærere og folkebal på INSP 1/11 + tre danseaftener
arrangeret af Nordisk Dans Roskilde (datoer følger).”
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3) Onsdagsaftenerne/havnedansen. Går generelt godt; der mangler værter i
januar og april 2020. Havnedansen 2019 gik fint med det nye tidspunkt og med de
fire forskellige forspillere; fremover kommer der til at mangle en forspiller. Fællesmødet drøftede havnedansens struktur og fremtid for 2020.
4) Lirekassen. Det går udmærket. Arkiv: Gamle
udgaver af Lirekassen, dvs. papirudgaverne til og
med april 2010, ligger i Roskildes Lokalhistoriske
Arkiv på Biblioteket, hvor man kan læse dem. Fra
maj 2010 er Lirekassen kun udkommet digitalt,
og samtlige udgaver ligger nu tilgængelige på
www.lirumlarum.dk (klik på Lirekassen og Arkiv).
5) Hjemmesiden. Forskellige emner blev drøftet.
6) Kildegården. Det ser ud til, at yderdørene ikke længere automatisk låses kl. 21.
7) Evt. Kate spørger, om der fortsat er interesse for udflugter? (seneste tur var til
Selsø Slot og Eskilsø). Der udtrykkes stor interesse for at fortsætte, alle er glade for
arrangementerne.
8) Datoer for næste fællesmøde og generalforsamlinger. Næste fællesmøde
samt generalforsamling i Klejnekassen: torsdag 5. marts. Generalforsamlinger i
foreningerne: lørdag 14. marts. Generalforsamling i Musikaftenskolen: tirsdag 17.
marts.
Fællesmødet sluttede med fællessang fra Højskolesangbogens nr. 141 og 145
(sidstnævnte har tekst og melodi af Per Krøis Kjærsgaard, som holder foredrag i
aftenskolen 29/3).
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 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)
 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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

