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Denne gang er der indlæg fra: 
 Onsdagsaftener 

 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 Folk Roskilde 

 Fællesmødet 

 
 
APRIL 

Onsdag 1. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Onsdag 8. Onsdagsaften  

Onsdag 15. Onsdagsaften  

Onsdag 22. Onsdagsaften  

Torsdag 23. Gnoss Folk Roskilde 

Søndag 26. Les Lanciers Aftenskolen 

Onsdag 29. Onsdagsaften  

 

 

Kære læsere 

NB: Dette er april måneds aktiviteter, som de er planlagt. 
Pga. coronavirus-situationen ved vi i skrivende stund ikke, 

om de kan gennemføres. Fra 11/3 har alt i marts været 

aflyst. Afvent nærmere info fra de enkelte laug/foreninger. 
 

 

 
 

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. 
NB: I juni, juli og august foregår onsdagsaftenerne på havnen i Roskilde, på 

Museumsøen, kl. 19-21. Fri entré, Café Knarr har åbent. 

 
1.4. 

19.30 Gunnesbo Polka gennemgås v. Kate – Musik: Jens J. & Birgitte R. 

21.00 Roskilde Spillemandslaug 
 

8.4. 

19.30 Bunkespil, forspiller Lise B.: Kræn Tong Hans Støkk - Hemmelig Sekstur - 

Hamborger no 3 - Mazurka (Gevninge 40) - Hopsa af Helge Sørensen - Mettes 
firtur - Firtur fra Vejle Vestegn - Sjampa-dans - Forlovelsesreinlendar - Stødt 

Kanel 
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20.00 Egen Stemning 

21.00 Vestegnens Harmonika Klub v. Knud Kristensen 
 

15.4. 

19.30 Bunkespil, forspiller Jørgen Sten A.: Riderankepolka - Vals eft. Groupa – 
Forlovelsesrheinlender – Sekstur på række – Den enkelte Kjæde - Halvfemtetur 

fra Vommevad - Kræn Tong hans styk (familierheinlænder) – Rakes of Mallow 

(*eft. Leroy Andersson) - Trad’s hopsa 

Reserver: Dal-Johans Vals – Mazurka nr. 40 fra Gevningebogen – Lyø Schottish 
*Det er faktisk Leroy Andersson, som har gjort melodien kendt. Den optræder i 

hans irske Suite fra 1947 – så vidt jeg ved. 

20.00 Thomas, Bue, Annette m.fl. 
21.00 Roskilde Krukkerne 

21.30 Trio’n (Dorthe, Annette, Marianne) 

 
22.4. 

19.30 Bunkespil, forspillere Marianne W. & Dorthe B.: Trippevals 118 - Kalkmandens 

vals - Schottish fra Blyberg - Højby schottish - Morten Larsen - Jysk kontra - 

Hamborger - Ebbas polka 
20.00 To af Hver 

21.00 Selsø Låter 

 
29.4. 

19.30 Bunkespil, forspiller Knud K.: Ålborg Polka - Sch.från Gumboda - Sekstur fra 

Læsø (Inge og Arne) - Hambo Upland (Upsalapolskaen) - Galop Kontra - 

Tækkemandens Tretur - Skjørpinge Firtur - Den fine Madam Sne 
20.00 Udspil 

21.00 De Andre 

 
Musikprogram i april: Marianne Waarkjær 

 

April måneds onsdagscaféer har ingen praktiske værter! 

Marianne W. har lavet musikprogrammet, tak. Men det er ikke lykkedes os at finde 

nogen til at påtage sig den gennemgående værtsrolle. Derfor ophænger vi en liste, 

hvor du/I kan påtage dig/jer en eller flere opgaver - for en eller flere onsdage: 

* Bage kage 
* Brygge kaffe 

* Rydde op 

* Vaske op 
Vi håber på jeres opbakning  

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

 

 

Alternativ onsdagsaften 13. maj 

Vi håber, at I igen i år vil bakke op om en 

anderledes aften: Vi har aftalt med Folk Roskilde, 

at de hyrer et godt danseorkester, og vi ”flytter 
onsdagscaféen” til Gimle (tanken), Helligkorsvej 2. 

Birthe Hansen sælger billetter til favørpris 50 kr. 

på onsdagsaftenerne i april og maj. 
Gruppen er Fionia Folk Brothers: Jes Kroman på 

violin, Michael Graubæk på violin, Theis Juul 

Langlands på piano, Peter Sejersen på bas og Jesper Vinther på harmonika. 

Venlig hilsen onsdagskoordinatorerne Birthe og Kurt 
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Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 1. april 

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. 

På laugsaftenen i april kommer Thomas Egelund og Al Damlund som undervisere. 

Som et forsøg prøver vi at beskæftige os udelukkende med én type melodi, nemlig 

vals. 
Repertoire for denne aften og plan for spil til onsdagsdansen bliver fremsendt pr. mail 
til spillemandslaugets medlemmer snarest; det vil også blive lagt ind på spillefolk.dk. 

 

 

Laugsspil 

Lørdag 16. maj spiller lauget til dans ved den fælles skovtur med danserne. Det 

foregår i Bjergsted forsamlingshus. Se mere under Folkedanserlauget nedenfor. 

 
 

Havnedansen 

Sommerens havnedans har fundet sine fire forspillere, der fordeler aftenerne mellem 

sig som følger: 

Havnedans 2020 – datoer og forspillere 

Juni Juli August 

3. juni: Lise B. 1. juli: Knud K. 5. august: Jørgen Sten 

10. juni: Henrik og 
Marianne 

8. juli: Henrik og 
Marianne 

12. august: Henrik og 
Marianne 

17. juni: Jørgen Sten 15. juli: Lise B. 19. august: Jørgen Sten 

24. juni: Lise B. 22. juli: Jørgen Sten 26. august: Lise B. 

 29. juli: Knud K.  

Repertoirerne kommer i maj-nummeret af Lirekassen. 

Vi glæder os til endnu nogle dejlige onsdagsaftener på havnen. 
 

 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Holmstrup Firetur 

Lørdag d. 16. maj har vi arrangeret en udflugt for medlemmer af Roskilde 
Folkedanserlaug og Roskilde Spillemandslaug. Vi kalder den Holmstrup Firetur, selvom 

navnet ikke helt passer, for vi kommer ikke helt til Holmstrup. 

Vi mødes kl. ca. 10.45 på parkeringspladsen foran Røsnæs Naturskole, Røsnæsvej 
458, 4400 Kalundborg. Det er bedst, hvis flest mulige personer arrangerer samkørsel. 

Kl. 11 går vi fra parkeringspladsen en tur i de smukke omgivelser, og Kåre Fog 

fortæller om stedets klokkefrøer. Forhåbentlig er vejret godt nok til, at vi ser og hører 
frøerne. Medbring mad og drikkevarer, som kan indtages undervejs. 
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Efter nogle timer i Røsnæs' natur kører vi bilerne ind til Kalundborg, hvor vi er senest 

kl. 16. Her skal vi ind at se den femtårnede kirke midt i Kalundborg, og måske noget 
af den omkringliggende højby, der bl.a. indeholder gamle borganlæg. Hans Henrik 

Nielsen vil være vores guide, som kan fortælle om kirken. 

Kl. 17.30 går vi hen til Bispegården, som ligger tæt ved kirken, hvor der vil være 
aftensmad. 

Ca. kl. 19 kører vi østpå; vi drejer af ved Bjergsted og kører et lille smut ned for at se 

naturen ved Strids Mølle. Derefter tilbage til Bjergsted, hvor vi laver bal i forsamlings-

huset. Vi forventer, at det starter kl. ca. 20.15. Vi danser og spiller, får lidt kage og 
kaffe/te, danser og spiller igen, og siger så farvel til det vestsjællandske ca. kl. 23. 

 

Turen kræver tilmelding, for vi skal vide, hvor mange der kommer til spisning på 

Bispegården. Tilmelding (NB se nedenfor!) ved indbetaling af 205 kr. for mad (indbagt 
mørbrad med svampesovs og bagte kartofler, hertil to slags salater og en drik) til 

spillemandslaugets konto: reg. 1551, kt.nr. 6724264. Ønske om vegetarkost eller 

specialkost sendes til Kate Larsen, katelarsen13@hotmail.com, senest en uge før. 
Resten af udgifterne til udflugten afholdes af Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde 

Spillemandslaug. 

Håber vi ses - hilsen Kate og Kåre 

NB! På grund af corona-situationen: Vi håber stadig, at udflugten kan gennemføres i 
maj, da det er årstiden for at høre klokkefrøerne; men det er p.t. meget usikkert. 

Derfor: Vent med at tilmelde dig og indbetale. Vi sender emails ud til medlemmerne, 

når vi ved, om udflugten kan gennemføres på det planlagte tidspunkt. 
 

 

Dobbeltbal 2020 

Igen var dobbeltballet (lørdag 15. februar) en stor succes. 
Dagen startede med sønderhoningdanse- og spillekurser om eftermiddagen, de havde 

ca. 35 deltagere. Derefter var der 50 personer til festmiddag kl. 18 på Restaurant Hua 

Long. 

Festsalen på Østervangsskolen 
bød på en velbesøgt danseaften - 

ca. 125 dansere, hvoraf de 25 

var under 30 år - med musik til 
Jæ Sweevers (foto t.v.) og Mads 

Hansens Kapel. Både spille- og 

danseglæden var i top. 
 

 

mailto:katelarsen13@hotmail.com
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Mads Hansens Kapel (foto nedenfor), som her var med for første gang hos Roskilde 

Folkedanserlaug, løste opgaven fortrinligt, og de har sagt ja til at komme og spille 
sammen med Jæ Sweevers igen til næste år. Vi ser frem til at møde begge orkestre 

lørdag 20. februar til dobbeltbal 2021. 

 

 
 

En stor tak til alle, som medvirkede til, at vi fik en festlig aften. Og tak til alle de 

praktiske hjælpere. Skolen har lovet, at vi ikke kommer til at høre en lyd fra alarmen 
til næste år. 

På gensyn til dobbeltbal 2021 i Roskilde. 

 
 

 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Les Lanciers 

Instruktør: Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03 

Søndag 26. april kl. 12.00-15.40 
Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101, 1. sal 

Pris: 275 kr. 

Hold nr. 10110 

Tilmelding på aftenskolelirumlarum@gmail.com eller tlf. 22 11 18 93. 
Indbetaling ved bankoverførsel til Nordea, reg.nr. 2905, kontonr. 255 1644 114. 

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 du vil 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 underviseren. 
 

 

 

Sammenspil - alle 

instrumenter 

Der er stadig ledige pladser på Adam 
McKenzies sammenspilshold. Kurset 

er for alle niveauer og for alle 

instrumenter. 
Mandage kl. 19.30-21.00 i 

Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 

106 (1. sal).  
Løbende tilmelding! 
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Danske/nordiske danse 

Instruktør: Karen Brodersen. 

Onsdage kl. 17.50-19.20 - ledige pladser - løbende tilmelding! 
Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 

Hold nr. 10001 

Kontakt underviser for nærmere info på tlf. 28 20 70 03. 
Tilmelding på aftenskolelirumlarum@gmail.com eller tlf. 22 11 18 93. 

Ha' det sjovt med dans: Vi vil arbejde med alle typer grundtrin, balance, danse-

fatninger, lytte til musikken mht. hvordan dansen følger musikken, udbygge med 
variationer, således at du bliver klædt godt på til at kunne bevæge dig ud på 

dansegulvet. Det, du lærer, vil også kunne bruges til andet musik. Der bliver både 

fællesdanse og pardanse. Alle kan deltage - uanset om du er begynder eller gerne vil 

ha' genopfrisket. Du kan komme med eller uden partner. 
 

Se flere kurser på aftenskolens hjemmeside via www.lirumlarum.dk 

 
 

 

Folk Roskilde 
 

Gnoss (Sco) 

Torsdag den 23. april kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg: www.gimle.dk 125 kr. + gebyr 

Ved døren 150 kr. (kontant eller mobilepay) 

Ungepris 50 kr. 

Gnoss er fire usædvanligt talentfulde unge mænd – der leverer en koncert, man ikke 

kan sidde stille til. Alle fire er uddannet fra Royal Conservatoire i Glasgow. De var 

blandt vinderne af Danny Kyle Award på Celtic Connections 2015. Udgav første cd i 

2016 - "En meget lovende debut", sagde en anmelder. 
Gnoss har spillet til koncerter og festivaler sammen med navne som Sharon Shannon, 

Seth Lakeman, Blazin' Fiddles og flere andre. 

Gnoss består af: 
* Graham Rorie fra Orkney 

(violin, mandolin) vil nogle 

kende fra Paul McKenna 
Band. 

* Connor Sinclair fra 

Perthshire (pipes) har 

spillet sækkepibe siden 
han var fem år gammel. 

* Gregor Kinclaid fra 

Erskine udenfor Glasgow 
(bodhran) er gået fra mere 

almindelige trommer og 

slagtøj over til at fokusere 
på bodhran, og modtager 

undervisning fra Adam Brown (Rura, Paddy Callaghan Trio, Adam Holmes Band) og 

Martin O'Niell (Trecherous Orchestra, Fred Morrison). 

* Aidan Moody, også fra Orkney, (akustisk guitar) var som 18-årig bl.a. involveret i 
den store koncert The Orkney Gathering på Celtic Connections i 2015. Han er netop 

begyndt at spille i Manran og turnerer også med harpenisten Iona Fyfe fra Edinburgh. 

mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com
http://www.lirumlarum.dofskoler.dk/
http://www.gimle.dk/
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Siden udvidelsen fra en duo til en kvartet har Gnoss fortsat med at glæde deres 

publikum ved forestillinger og festivaler i Storbritannien og Europa. Arbejdet og den 
voksende succes blev belønnet med en nominering til Årets Up and Coming Artist i 

Scots Trad Music Awards 2017. 

Ny cd i 2018 og vinteren 2018/2019 blev blandt andet brugt på at arrangere en stor 
opsætning af den traditionelle koncert på Celtic Connections, An Orkney Gathering, 

som de unge mennesker fra Gnoss denne gang fik ansvaret for. 

Pressen siger: 

"De mestrer musikken med en kompetence og en modenhed, som mange ældre vil 
misunde dem", skrev en anden anmelder i bladet Living Tradition. 

"Fejende melodier, dygtigt musikerskab og et fint øre” - Songlines 2019. 

"Jeg blev øjeblikkeligt imponeret over deres sæt af melodier, der blev spillet med 
åbenlys energi og ungdommelig begejstring" - FATEA 2017. 

"Dette band ser ud til at udvikle sig hurtigt til en stor spiller i den britiske nationale og 

internationale keltiske musikscene" - DbDbD, New York. 
Kom og oplev denne herlige koncert og se, om ikke I er enige med pressen! 

 

 

 

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 5. marts 

Til stede: Iben Gaarde-Nissen (Lirekassen), Jens Markvard Andersen, Kate Larsen og 

Kåre Fog (Roskilde Folkedanserlaug), Maiken Grubbe, Lise Bergsøe og Marianne 

Waarkjær (Roskilde Spillemandslaug), Mette Vedfelt (Roskilde Spillemandslaug og 
Musikaftenskolen Lirum Larum), Jørgen Jensen (Klejnekassen), Mogens Toft Jensen og 

Poul Bjerager Christiansen (Rødder, Fødder & Stemmer), Birthe Hansen og Kurt 

Nielsen (onsdagsaftenerne), Karen Brodersen (Musikaftenskolen Lirum Larum), Lene 
Buch (Folk Roskilde) og Lisbeth Due Andersen (sekretær). 

1) Datoer. Folk Roskilde: 23/4-20 Gnoss (SCO). 13/5 onsdagsaften på Gimle med 

Fionia Folk Brothers (tidl. Bastard Kvintet/DK). 29/5 Koncert på Ild I Gilden med VIIK 

(DK/N/S). 12/9 Chuck Brodsky (USA). 25/10 Fairport Convention (UK). 15/11 Alex 
Nyborg Madsen & Circle of Friends (DK). 6/12 Dissing og Las (DK). Roskilde 

Folkedanserlaug og Roskilde Spillemandslaug: 16/5 Forårstour. 19/9 Jubilæumsbal. 

21/11 Fællesbal. 12/12 Julebal i Roskilde sammen med Køge Spillemandsforening. 
20/2-21 Dobbeltbal. Aftenskolen: 22/3 afslutning på Kildegården. RRoots: 2/5 

arrangement på Gimle med bl.a. Hoven Droven (S). 

2) Rødder, Fødder & Stemmer (RFS) afholder sammen med RRoots arrangement 
på Gimle 2/5 + engang til efteråret. Foreningen afholder ikke noget på havnen 

sommeren 2020. RFS har et særdeles godt samarbejde med Musikskolen; et specielt 

kursus for lærere havde for få tilmeldte, så det forsøges gentænkt. Foreningen 

arbejder som en lille aktiv gruppe med arrangementer spredt ud over året og 
samarbejder også med Nordisk Dans Roskilde. Idé: sessions/jam et sted i byen, 

måske på Gimles café. Gruppen har sendt en henvendelse til Lirum Larum-

foreningernes generalforsamlinger med forslag om, at der nedsættes en 
arbejdsgruppe, der skal kortlægge alle miljøets aktiviteter. Dette med henblik på at 

oprette en fælles portal, som udadtil kan præsentere alle aktiviteter og gøre det nemt 

for interesserede at få information. 



 8 

Roskilde/Lejre Historiske Forsøgskvadrille. Der vil blive udgivet et bogværk i to 

bind; første bind udkommer til maj 2020. 
Koncertkapellet. Der er indgået en 30-årig lejeaftale med menighedsrådet i Skt. 

Jørgensbjerg Sogn om brug af kapelbygningen på kirkegården på Skt. Jørgensbjerg. 

Sandsynligvis ansættes en fundraiser; det anslås, at der vil blive tale om ombygning 
for 6 mio. kroner. Bygningen skal udelukkende bruges til akustisk musik. Steen Dahl 

Pedersen er bestyrelsesmedlem, da han er medlem af Musikforeningen og med til at 

starte projektet. 

RRoots er en ny samarbejdsorganisation mellem Folk Roskilde Lirum Larum, Rødder, 
Fødder & Stemmer, Ild I Gilden, Tempi, Gimle, Nordisk Dans Roskilde. Politisk 

netværksmøde afholdt på Gimle 26/1-20. 

3) Onsdagsdans/havnedans. Her blev spurgt til, hvem der bestemmer over 
onsdagsaftenerne, hvilket gav anledning til en længere debat. Konklusion: vi har en 

flad struktur, der indebærer, at værter og koordinatorer træffer aftaler om aftenerne. 

Der er vide og fleksible rammer, og der er åbenhed overfor forskellige måder at afvikle 
en onsdagsaften på med lyttemusik, dansemusik, sang, undervisning o.a. Motto: prøv 

dig frem! 

Rammerne for sommerens havnedans er på plads; der er aftaler med forspillere og 

aftale med Museet. Tunets østlige halvtag er ’spærret’ af en bygning med 
vinteropbevaring af både, men det menes, at den bliver fjernet. 

4) Lirekassen. Kører fint. Ros til Iben og Lene. 

5) Hjemmesiden. Folk Roskilde undrer sig over det beløb, som de betaler til 
hjemmesiden, da de kun figurerer med et link til deres egen side. Der var enighed 

om, at beløbet sættes ned. 

Forslag om en kalender på hjemmesiden, der rummer alle Lirum Larum-aktiviteter og 

rækker så langt frem, som der er behov for. Iben taler med vores webmaster om det. 

6) Kildegården. Der er opsat en alarm, som aktiveres ved bevægelse efter kl. 23; vi 

skal sørge for at være ude inden da. Det undersøges, hvad vi skal gøre ved 

arrangementer, der varer længere end til kl. 23. 
Lise Bergsøe (SL), Jens Markvard Andersen (FL), Mette Vedfelt og Brian Hornuff (LLA) 

og Lisbeth Due Andersen (fællesmødet) har afklaret med kommunen, hvordan fortsat 

booking af Kildegården skal foretages. 

7) Evt. Effekter og materiale til overs fra tidligere spillemandsstævner ligger nu hos 

Maiken, som gerne vil af med det. Folkedanserlauget vil aftage dugene til baller på 

Østervangsskolen, prøver at finde et skab dertil på Kildegården. RFS opbevarer nogle 

pavilloner og andre ting fra de tidligere stævner i kælderen hos Musikskolen. 
Roskilde Avis’ tillæg 60PLUS efterlyser indlæg om aktiviteter. Ja tak til, at Iben skriver 

lidt i deres septembernummer. 

8) Næste møde: torsdag 22. oktober 2020 kl. 19.15. 

Ref.: Lisbeth Due Andersen 

 

 
Referat af generalforsamling i Klejnekassen torsdag 5. marts 

Til stede: Kurt Nielsen, Birthe Hansen, Lise Bergsøe, Mette Vedfelt, Maiken Grubbe, 

Torsten Slotsbjerg, Jens Markvard Andersen, Jørgen Jensen, Lisbeth Due Andersen. 

1) Beretning v/ formand Torsten Slotsbjerg blev fremlagt og godkendt. 
2) Kasserer Jørgen Jensen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 

3) Der var indkommet et forslag, som lagde op til debat omkring en eventuel 

nedlæggelse af foreningen Klejnekassen. Generalforsamlingen diskuterede emnet, og 
der var generel enighed om, at foreningen nedlægges. Der blev også snakket om, 

hvilket formål foreningens midler skal overgå til, og forskellige muligheder blev 

foreslået. Det henstilles til bestyrelsen at arbejde videre med emnet hen over året. 
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4) Formand gennem 26 år Torsten Slotsbjerg ønskede ikke at genopstille, og Lise 

Bergsøe (RSL) blev valgt som ny formand. 
5) Sekretær Jens Markvard Andersen (RFL). Ordinært medlem Birthe Hansen (RSL). 

6) To revisorer: Søren Præstegaard og Jens Josephsen. 

8) Evt. Under dette punkt fik Torsten Slotsbjerg overrakt en vingave med tak for det 
store arbejde, som han har udrettet for Klejnekassen. Torsten tog initiativ til kassens 

etablering i midten af 1990’erne og har været formand for foreningen fra starten og 

indtil denne generalforsamling. 

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 Brian Hornuff, 

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

 

God 

påske! 


