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Denne gang er der indlæg fra: 

➢ Onsdagsaftener 
➢ Roskilde Spillemandslaug 
➢ Roskilde Folkedanserlaug 

➢ Folk Roskilde 
 

 
 

Onsdagsaftener 
 
Og tiden går 
Nu er det vår 

Men hvornår? 
Kan vi spille, spritte 

Og danse sammen 
I fryd og gammen? 
 

Nu må 25 mødes 
Som forening 

Udenfor! 
Det er for koldt 
Endnu. 

Vi ses i onsdagscafeen 
Når vi må igen. 

 
Forårshilsen fra Kurt og Birthe 
 

 
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften. Coronasituationen er stadig usikker, så vi fortsætter med planen om, at 
første mulige laugsaften går med, at vi mødes og ved fælles hjælp gennemspiller 
årsrepertoiret. 

Når/hvis det bliver muligt i april eller maj, bliver der givet besked via mail. 
Vi må håbe det bedste. 

 
Havnespil. Der er dog også lidt lyspunkter: Vi har fået mulighed for at benytte 
havnepladsen om onsdagen også i maj måned til f.eks. buskspil eller lignende. Vejret 

kan selvfølgelig være lidt omskifteligt, men mon ikke denne maj bliver lige så 
fantastisk som sidste år. Mere om dette i næste Lirekasse. 

Vi arbejder p.t. med en plan for sommerens havnespil. Når den er klar, vil der blive 
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sendt besked ud, og forhåbentlig kan der også begynde at dukke spillelister op i 
”Spillefolk”, men de vil i høj grad være baseret på vores årsrepertoire. 

Hilsen 
En spillesulten oldermand, Anders Clausager 

 
 

 

Gode minder … 

 
 
 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 
Generalforsamling. Grundet udmeldingen om udsættelse på tidsplanen for 
coronavaccinationerne tyder det på, at forårets generalforsamling må udsættes til 

august/september måned. 
 

Udendørs dans i foråret. Så er der muligvis mulighed for dans på havnen fra maj 
måned. Anders Clausager, oldermand i spillemandslauget, har fået en aftale om spil 
på tunet ved Vikingeskibsmuseet, der er gældende fra maj måned. Vi skal have 

undersøgt, om vi også må komme med dansere. 

Dette er kun en kort orientering om, at gældende coronaregler for udendørs 

aktiviteter også omfatter dansegrupper på 25 personer inkl. en leder på afmærkede 
arealer, hvor der er mere end to meters afstand mellem grupperne. Der må ikke være 

sociale pauser under dansen. Der må gerne bæres masker. 
Der kommer beskrivelser af regler, som er forskellige for kvadrille- og pardans. Og 
dansere og musikere må ikke lade sig blande. Efter dansen går vi hver for sig hjem. 

Mere om de nye muligheder for arrangementer på havnen melder vi officielt ud i maj-
Lirekassen, som udkommer sidst i april. 

Venligste hilsener 
Jens Markvard 
 



 3 
Flere gode minder - fra Dobbeltbal 2020 på Østervangsskolen med Jæ’Sweevers og Mads Hansens Kapel 
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Folk Roskilde 
 
Koncerter. Vi ved desværre ikke endnu, hvornår vi kan lave koncerter – men hvis vi 

kan i april, har vi følgende på programmet: 

Søndag d. 25. april kl. 19.30: Christensen & Kanne Folkband (foto, læs omtale i 

Lirekassen fra januar 2021). 
Hvis ikke det går, har vi i stedet mulighed for at lave koncert onsdag d. 19. maj. 
 

 
 

Vi har fået lagt alle koncerter i efteråret. I får datoer og navne her. Omtaler, priser 
osv. kommer senere. 

Søndag d. 12. september: Calum Stewart (SCO) 
Søndag d. 3. oktober: Dobbeltkoncert m. Stundom og Hal & Nikolaj 
Søndag d. 31. oktober: Fairport Convention (UK) 

Søndag d. 14. november: Flook (UK/IE) 
Onsdag d. 8. december: Dreamers’ Circus – julekoncert 

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

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

➢ Onsdagsaftenerne (koordinatorer Birthe Hansen & Kurt Nielsen, 

kurtjohannielsen@gmail.com) 

➢ Roskilde Spillemandslaug (oldermand Anders Clausager, 

anders.spillemandslauget@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 

 

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


