Lirekassen
September 2022
Denne gang er der indlæg fra:
➢ Onsdagscaféerne
➢ Roskilde Spillemandslaug
➢ Roskilde Folkedanserlaug
➢ Folk Roskilde
➢ Rødder, Fødder & Stemmer
AUGUST
Onsdag

24.

Spil og dans på havnen

Onsdag

31.

Spil og dans på havnen

SEPTEMBER
Søndag
4.
Onsdag
7.
Lørdag
10.
Søndag

11.

Onsdag
Lørdag

14.
17.

Onsdag
Onsdag

21.
28.

Kolonien
Laugsaften
RROOTS m/Nevesta’s Voice + Sorten Muld
Udflugt til Herslev Bryghus
The Yellow House All-Star Band
Onsdagscafé
Åbningsbal med KontraOrkestret + Roskilde
Spillemandslaug
Onsdagscafé
Onsdagscafé

Folkedanserlauget og
spillemandslauget
Folkedanserlauget og
spillemandslauget

Folk Roskilde
Spillemandslauget
Rødder, Fødder &
Stemmer
Spillemandslauget
Folk Roskilde
Folkedanserlauget

Onsdagscaféerne
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens
vestende). Tid: 19.15-21.30. Fri entré. Salg af øl og vand til rimelige priser.
Alle er velkomne - både i bunkespillet (fællesspillet) og på dansegulvet, med eller
uden dansepartner, med eller uden erfaring.
7.9.
NB: Ingen onsdagscafé.
14.9.
19.15 Bunkespil m. Jørgen Sten Andersen som forspiller
20.00 Frøberg
21.9.
19.15 Bunkespil med Lise Bergsøe som forspiller
20.00 Jørgen Sten & Lene
20.45 Piraterne
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28.9.
19.15 Bunkespil med Dorthe & Marianne som forspillere
20.00 Vanløse Alm. Danseorkester
NB: Der er salg af øl og vand. Tag selv kaffe/te/kage med.
Onsdagsværter i september: Birthe & Kurt
Bunkespil
14.9. Forspiller: Jørgen Sten Andersen
1. og 2. sæt samt de efterfølgende reserver skal spilles til folkedanserlaugets
Åbningsbal lørdag den 17. september. Opfat det som en slags generalprøve.
1. sæt: Fædrelandspolka – Lyø Schottish – Karens Vals (med fermat) – Hemmelig
Sekstur – Hopsa af Helge Sørensen.
2. sæt: Den muntre Kreds – Firtur Vejle – Firtur Oksbøl – Gammel tretur fra Vrøgum –
Trads’ Hopsa.
Reserver: Hamborger sekstur (2 gange) – tælling – Polka Sekstur (2 gange).
3. sæt: Rideranke Polka – Vals eft. Chr. Tobiassen – Hamborger eft. Lars Biltris –
Mettes Firtur - Den enkelte Kjede – Sekstur eft. Chr. Tobiassen (i kreds) – Frøens
Hopsa.
Reserver: Vidars Polka – Sveskes Vals – Engelsk Kvadrille – Danish Tune (denne
melodi, som jeg har skrevet, kunne jeg godt tænke mig at afprøve. Det er en
kredsengelsker, og den står i A-dur. Kig på den.)
Med spillehilsen, Jørgen
21.9. Forspiller: Lise Bergsøe
1. sæt: Forsbergs polka - Polka efter Rasmus Christoffersen - Contra 4 Tuur - Mettes
firtur - Sekstur fra Læsø - Vals efter Christian Tobiassen.
2. sæt: Tores scottis – H-mol scottis (Bøl Olle) - Morten Larsen - Ottetur fra
Randersegnen.
3. sæt: Scottis fra Højby – Russeren - Bette Mett’ - Krokonens vals - Simpel sekstur Stødt kanel.
Reserver: Uppsalapolskan - D-durspolskan.
28.9. Forspillere: Dorthe og Marianne
1. sæt: Fædrelandspolka – Ebbas polka – Forlovelsesrheinlænder – Bøl Olle –
Ottemandsdans fra Mandø – Pigernes fornøjelse – Helge Sørensens hopsa.
2. sæt: Sveskes vals – Al Capones vals – Myldretid i Malmø – Ola Hansson – Polka i G.
3. sæt: Trippevals – Den store fine hamborger – Oksekow – Gl. totur fra Vejle.

Onsdagscafé i oktober?
Værter søges! Månedens vært(er) bestemmer musikprogrammet ved at lave aftaler
med spillegrupper – vores ”egne” eller udefra – og med forspillere til bunkespillet.
Kontakt gerne Birthe & Kurt, kurtjohannielsen@gmail.com, for nærmere info.
Hvis der ikke melder sig nogen til oktober, bliver der opsat en spilleliste, hvor man
kan skrive sig på til en halv eller en hel times spil til dans.
Eventuelle forspillere til bunkespil bedes koordinere med Jørgen Sten,
jsa@jyllingesyd.dk
Desuden opsætter vi en liste, hvor man kan skrive sig på som hjælper til det
praktiske: bord- og stoleopstilling + oprydning inden vi går hjem.
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Onsdagsværter i efteråret

Oktober: Vært(er) søges – se foregående side!
November: De Andre v. Ebba Nielsen
December: Roskilde Folkedanserlaug

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften onsdag den 7. september
Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første
onsdag i hver måned (september-maj) kl. 18.00 i Musikkens Hus.
Laugsaftenen i september er lagt i hænderne på
Poul Bjerager som forberedelse til åbningsballet
lørdag den 17. september (se nærmere under
folkedanserlauget længere fremme i denne
Lirekasse).
Der skal ikke spilles til dans på denne laugsaften.
Forventet sluttidspunkt: ca. kl. 21.
Poul skriver:
Denne aften gennemgår, repeterer og spiller vi
alle Kontradans-melodierne under
spillemandslaugets kernerepertoire (se nedenfor).
På laugsaftenen foreslår jeg, at I bruger den fysiske bog Kontradans, da melodiernes
rækkefølge på laugsaftenen bliver anderledes end som vist på spillefolk.dk
Hele aftenen bliver så også en generalprøve for dem, der vil spille med sammen med
KontradansOrkestret i en del af anden halvleg af folkedanserlaugets Roskilde-bal på
Østervangsskolen lørdag den 17. september.
Dét repertoire fastlægges og udsendes dagen efter vores spil på laugsaftenen.
På laugsaftenen gennemgår jeg rammerne for spil-med-muligheden til ballet.
I kan evt. også hygge jer med at se, danse og høre melodier fra Roskilde/Lejre på vor
foreløbige hjemmeside www.kontradans.dk
Kom glad :-)
Poul, måske med flere fra KontradansOrkestret
Kontradans-melodierne i kernerepertoiret er:
Hamborger i G efter Lars Bildris, Kyndeløse (side 27)
- Vals (no. 50) efter Chr. Tobiassen, Gevninge (side
20) - Trippe Wals (i G ‐”no. 13”) efter Rasmus
Christoffersen, Himmelev (side 23) - Sextuur i A (no.
16) efter Chr. Tobiassen, Gevninge (side 58) - Polka i
G efter Rasmus Christoffersen, Himmelev (side 82) RideRanke Polka efter Chr. Tobiassen, Gevninge (side
30) - Oxekow efter Vogter Lars Bildris, A P Berggren
m.fl. (side 79) – Den enkelte kjede (side 94) – 2
Thur (side 51) – Tosse-Marens totur (side 52) Perrevals efter H.P. Hansen (side 95) – 6 Thur efter
Rasmus Christoffersen og Hornemann (side 56) –
Hemmelig sekstur (side 57) – Hornfeifen efter Lars
Bildris (side 41) – Pigernes Fornøielse (side 74).
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Udflugt til Herslev Bryghus
Søndag den 11. september er der udflugt til Herslev
Bryghus (Kattingevej 16, Herslev, 4000 Roskilde).
Praktiske oplysninger: se www.herslevbryghus.dk
Alle er velkomne – såvel dansere som spillere – men
dansemulighederne er begrænsede. Mulighederne for
samtale, lytning og øldrikning er gode. Lise og Jørgen er
forspillere.
Program:
12.00-13.00 Ankomst
Der vil være mulighed for at bestille sandwich og spise den i løbet af denne time. Øl
fås i mange styrker fra 0,2 til 9 %. Læskedrikke er også en mulighed.
Herslev Bryghus anbefaler, at man bestiller i forvejen, hvis man vil være sikker på, at
der er mad nok.
Man kan også bare dukke op kl. 13.
Spillelister:
13.00-13.30 Lise
Ane Louises Fynbo – Den Gamle Totur fra Vejle – Trippe Wals – Röragen Vals – Trads’
Hopsa – 1. Brudestykke – 2. Brudestykke – 3. Brudestykke – Kakkelovnen – Kirstine
gik i Lunden ene ud.
13.30-14.00 Jørgen
Thore Härdelins Vals – Nr. 6 Fynbo – Schottish från Blyberg – Hemmelig Sekstur –
Oksbøl Polka – Bette Mand i Knibe (g- og d-dur) – Flyv og Skub Kontra – Morten
Larsen – Hopsa af Helge Sørensen.
14.00-14.15 Pause
14.15-14.45 Lise
Den skæve March – Kom til mig om natten – Lyø Schottish – Den lille mazurka –
Gamle Else – Tivoli nr. 1 – Kontra 4 Tuur – Rævens Vals – Det jawwer ett enno –
Anglaise.
14.45-15.15 Jørgen
March til Skånska Spelfolket - Karens Vals – Vidars Polka – Firetur fra Vejle – Mettes
Firtur – Østrupvalsen – Vals eft. Christian Tobiassen – Baglæns Kontrasejre – Sekstur
fra Læsø – Frøens Hopsa.
Alle melodier er lagt ind på spillefolk.dk. Jeg håber, at dansere såvel som spillere er
med på ideén. Vi ses.
Anders – oldermand

Spil til åbningsbal lørdag den 17. september
Lauget spiller denne aften kl. 19.30–20.00, forspiller Jørgen Sten Andersen. Sted:
Østervangsskolen. Se nærmere under folkedanserlauget på side 6 i denne Lirekasse.
1. sæt: En fædrelandspolka – Lyø scottish - Karens Vals (med fermat) – Hemmelig
sekstur – Hopsa af Helge Sørensen.
2. sæt: Den muntre kreds – Firtur fra Vejle vestegn – Firtur Oksbøl – Gammel tretur
fra Vrøgum – Trads Hopsa.
Reserver: Hamborg sekstur – Polka sekstur.
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Roskilde Gymnasium
Vigtig dato: Roskilde Gymnasium har måttet ændre traditionen med, at vi spiller for
dem den første uge i november. I stedet bliver det fredag den 7. oktober kl. 13.5014.55. Sæt kryds i kalenderen. Det plejer at være årets festligste arrangement. Mere
information kommer i oktober-Lirekassen.

Spillemandslaugets hjemmeside
Vores hjemmeside har holdt
flyttedag og har fået en ny
opsætning. Den kan ses via
www.lirumlarum.dk
Indholdet er tekstmæssigt det
samme, men billeder og videolinks
er blevet mere ”nutidige”.
De gamle billeder findes stadig, og
hvis man savner nogle af dem, kan
de lægges ind i den nye opsætning.
Så giv endelig besked om savn og
mangler.
Anders – oldermand

Annonce
Harmonika til ”salg”. Alt virker på den. Der er kun
dur-harmonier i venstre hånd! Prisen er: gratis.
Det er ikke det store kvalitetsinstrument; men den
kunne f.eks. bringes videre til et barnebarn, som
skal lære at spille.
Henvendelse til Henning Deurell (bas)
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Roskilde Folkedanserlaug
KontraOrkestret
samt

Roskilde Spillemandslaug
Lørdag den 17. september kl. 19.30, Østervangsskolen, festsalen, Astersvej 15,
4000 Roskilde (bus 600S til stoppestedet ”Astersvej”, gå over p-pladsen, forbi
restaurant Hua Long og ind til skolen via pergola).
Entré: 80 kr. Under 35 år: 40 kr.

Nyd musikken og dansene fra Roskilde- og Lejreegnen - de skiller sig ud.
KontraOrkestret har sammen med ”Forsøgskvadrillen” udgravet en overraskende stor
skat af gamle dansemelodier og kuriøse danse fra Roskilde/Lejreegnen.
Trebindsværket Kontradans udgives på Roskilde Museums Forlag. Bind 1, Nodebogen,
er udkommet; bind 2, Dansebogen, udkommer i oktober eller november.
www.kontradans.dk
Orkestret er denne aften:
Poul Bjerager, violin - Anna Egholm Pedersen, violin - Bjarne Lund, violin – Peter Eget,
harmonika (OBS: ikke på billedet) - Al Damlund, klarinet.
Program:
Kl. 19.00 Dørene åbner.
Kl. 19.30 Roskilde Spillemandslaug åbner ballet og spiller velkendte danske og
nordiske danse.
Kl. 20.00 Festlig indføring i det, der er særegent ved Roskilde- og Lejredansene.
Kl. 20.30 Bal - Forsøgskvadrillen danser for til musik af KontraOrkestret.
Kl. 21.30 Gratis kaffe/te/kage. Salg af drikkevarer. Lidt underholdning.
Kl. 21.45 Fortsat Roskilde-bal med KontraOrkestret – nu med gæster.
Kl. 22.45 Sidste dans.
Kl. 23.00 Tak for i aften.
Arrangør: Roskilde Folkedanserlaug - Lirum Larum

Nyt: Månedens dansekursus
Nyt er det, at Roskilde Folkedanserlaug afholder “Månedens dansekursus” den første
onsdag i hver måned fra oktober til og med maj. Tid og sted: kl. 19.15-20.15 i
Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. sal, lokale 101. Det er gratis dansekurser, hvor det

7
er planlagt, at der indøves to kvadriller pr.
aften. De vil derefter blive danset i
onsdagscaféerne i løbet af samme måned.
Titler på dansene foromtales ikke, men oplyses
i løbet af kursusaftenen.
Danseinstruktør er Henrik Larsen Stevns, og
Karen Brodersen spiller dertil.
Kurserne er for nuværende og kommende
medlemmer af Roskilde Folkedanserlaug.
Tovholder er folkedanserlaugets kasserer Kate
Larsen.

Tak for fællesturen
Tak til alle jer, der med jeres deltagelse
medvirkede til, at vi alle fik en god
fællestur lørdag den 21. maj til
Røsnæs, Kalundborg og Bjergsted. Kåre
og Kate havde som tidligere arrangeret
en tur med mange gode indslag.
Vi mødtes ved Røsnæs Naturskole kl.
11. Gik en rundtur på Røsnæs, hvor vi
oplevede både et flot landskab og et
spektakulært vejr med utrolig stærk
vind og byger.
Kåre fangede fem klokkefrøer, der var
fotogene, og med Kåres mange
informationer om disse frøers levevis
m.v. fik vi alle
svar på vores
mange nysgerrige
spørgsmål.
Frøerne blev
naturligvis sat på
fri fod igen.
Efter at have
indtaget vores
medbragte
madpakker på en shelterplads besøgte vi Kalundborg Kirke, hvor et par guider fortalte
om dens historie, og vi lyttede til Jørgen Sten Andersens fine spil på nøgleharpe.

Rundturen i Højbyen fortsatte med de samme to vidende rundvisere, som fortalte os
om den forholdsvis nye viden om den store borg med ringmur og voldanlæg, og at
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byen som købstad stadig kan byde på flest bevarede middelalderhuse – interessant
at høre om.
Lækker aftensmad blev indtaget på Kalundborg Vandrerhjem med serveringspersonalet fra Klosterkælderen, som var midlertidigt lukket pga. restaurering.
Derefter i bil-kortegekørsel til Bjergsted forsamlingshus. Først stole- og bordopstilling.
Og så dans til spil af spillemandslauget og Optimisterne med Jørgen Sten Andersen og
Lise Bergsøe som forspillere. Det var en stor succes - også at vi igen kunne danse i
disse for mange af os så minderige lokaler.

Snakken gik godt, og kaffe og te kom frem til pausen. Kate og Kåre fik en varm tak af
oldermand Anders og formand Jens for deres store planlægning af dette succesfulde
arrangement, og de fik overrakt velfortjente gaver.
Dansen fortsatte, indtil alle var klar til hjemturen.
Som også gik godt, for Kate havde selvfølgelig
koordineret samkørsel for ud- og hjemkørsel på
bedste vis. Vi var stadig i omsorgsfulde hænder.
Endnu en gang en stor tak til alle og til Kate &
Kåre.
Hilsen fra de to laug i Lirum Larum,
Anders og Jens

Folk Roskilde
Kolonien (S)
Søndag 4. september kl. 19.30 (dørene åbner kl. 19.00)
Gimle, Helligkorsvej 2
Forsalg 165 kr. (www.gimle.dk)
Dørsalg 175 kr. (MobilePay eller kontant)
Ung under 25 år /studerende: 90 kr.
Medlemspris: 150 kr.
Kolonien er et unikt og internationalt eftertragtet navn indenfor folk. Deres
spændende musik kombinerer moderne nordisk folkemusik med inspirationer fra pop
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og reggae, og med smuk firstemmig sang og en utrolig spilleglæde henrykker
Kolonien publikummer over det meste af verden!
I foråret 2022 var Kolonien aktuelle med deres længe ventede album - den første
udgivelse i syv år og den første på det toneangivende og indflydelserige folk/worldpladeselskab Cumbancha (Jacob Edgar).
Bandet, der har
spillet sammen siden
barndommen, består
af brødrene Arvid og
Erik Rask, deres
kusine Anna Möller og
nabodrengen Mischa
Grind. Sammen laver
de musik, som går
rent ind ved unge og
gamle, og det er ikke
ualmindeligt, at deres
koncerter og
optrædener vækker
stærke følelser blandt
publikum. Af samme
grund har Kolonien
vundet flere priser og
fået fantastiske
anmeldelser overalt.
I de senere år er Kolonien blevet et kendt navn i det globale folk/world-miljø. De har
spillet utallige koncerter i flere europæiske lande, de turnerer årligt omfattende i
Canada og USA og i relativt nær fremtid gælder det Japan. I Danmark har bandet
optrådt på spillesteder over hele landet og har i de senere år også fundet vej til
programmerne for både Skagen Festival, Musik over Præstø Fjord og Copenhagen
Jazz Festival.
HOUSE ALL-STAR BAND

The Yellow House All-Star Band
Søndag 11. september kl. 19.30 (dørene åbner kl. 19.00)
Gimle, Helligkorsvej 2
Forsalg 165 kr. (www.gimle.dk)
Dørsalg 175 kr. (MobilePay eller kontant)
Unge under 25 år/studerende: 65 kr.
Medlemspris: 150 kr.
I anledning af, at Yellow House Booking i 2022 fejrer 10-års jubilæum, har de
håndplukket tre stærke sangere og ladet dem flankere af to musikalske
naturbegavelser i forvisning om, at de tilsammen vil byde på en enestående musikalsk
oplevelse.
De fem bandmedlemmer i The Yellow House All-Star Band er:
Jack Badcock - en fremragende sanger og guitarist, mest kendt fra Dallahan, men
også med en meget stærk soloudgivelse på sit cv. Har turneret flere gange i
Danmark, bl.a. med Larsa og Dallahan.
Ciarán Ryan - et musikalsk naturtalent, der mestrer de fleste strengeinstrumenter. En
særdeles ferm banjospiller. Ligesom Jack medstifter af Dallahan og Larsa. Besøgte
bl.a. Danmark i en duo med Jack i 2013, deres kun anden turné! Har også for nylig
udgivet et soloalbum, Banjaxed, og turneret med sit eget Ciarán Ryan Band.
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Sam Kelly - en formidabel sanger, et absolut topnavn på den engelske folk-scene og
et af de mest efterspurgte navne. Tog Tønder Festival med storm sammen med sit
band Sam Kelly & The Lost Boys i både 2017 og 2018.
Ainsley Hamill - en fabelagtig sangerinde, der både synger på engelsk, skotsk og
gælisk. Har flere gange turneret i Danmark som forsanger i Barluath og samarbejder
også med bl.a. Fourth Moon. Har en lovende solokarriere på vej.
Toby Shaer - ligesom Ciarán en mester på et utal af strengeinstrumenter og dertil
fløjte m.v. Fast bestanddel af Sam Kelly & The Lost Boys, har desuden spillet med
bl.a. John McCusker, John Doyle m.v. Har på det seneste arbejdet en del sammen
med Ainsley på hendes soloprojekt.
Folk Roskilde kan kun anbefale, at man finder vej til denne enestående koncert.

Det sker også i Folk Roskilde i efteråret:
Søndag
Søndag
Onsdag
Søndag

den
den
den
den

2. oktober: Greg Russell
16. oktober: Inver
23. november: Gnoss
11. december: Alex Nyborg Madsen & A Circle of Friends

Rødder, Fødder & Stemmer
Lørdag 10. september er der det næste store RROOTS-arrangement på Gimle,
Helligkorsvej 2, hvor Folk Roskilde også er med.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

17.30 danseworkshop under planlægning (ikke helt fastlagt endnu)
19.00-20.00 spisning – café The Raven er åben
20.00 spiller Nevesta’s Voice
21.00 spiller Sorten Muld
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Vi planlægger at fortsætte med tirsdagenes Folkerav i caféen The Raven på Gimle,
men med et lidt ændret koncept. Programmet, som laves i RROOTS-regi, er ikke helt
klar endnu.
Kom glad. Følg med på de sociale medier via Rødder, Fødder & Stemmer på
www.rosrod.dk og FaceBook/folkemusikfest.
Vh Mogens

Karen Dansens Romgang
For nogle år siden udkom bogen Lirum Larum
- Lys på Rødderne. En historie om
folkemusik, folk og musik i Roskilde. Den blev
udgivet i samarbejde med Roskilde Museums
Forlag i 2009 i et oplag på 1000 eksemplarer,
og den er for længst udsolgt (på nær enkelte
eksemplarer).
Bag bogens forfatternavn Karen Dansen
gemmer sig fem personer, som i et par år
indsamlede, sammenskrev og redigerede
tekst og en righoldig samling af fotos.
Derudover blev der produceret en cd med
udvalgte koncertoptagelser samt en dvd med unikke filmklip helt tilbage fra 1970’erne
frem til begyndelsen af 2000’erne.
De fem forfattere er Lene Buch, Birgitte Rasmussen, nu afdøde Birthe Eble Jacobsen
samt Lisbeth Due Andersen og Steen Dahl Pedersen. Hertil et stort antal personer,
som bidrog med historier, oplysninger og al mulig anden hjælp undervejs. Vi fik også
økonomisk hjælp fra såvel offentlige som private sponsorer; bogen indeholder en
omfattende oversigt med tak til alle, der bidrog til projektet på forskellig vis.
Alle regninger er betalt og projektet lukket ned for et par år siden, før coronaen
ankom. Der stod en sjat penge på bankkontoen, og den ville stille og roligt blive ædt
op af årlige gebyrer, negative renter eller andet meningsløst. Derfor blev vi enige om
at lukke ned med manér og købe fem flasker god rom og i folkemusikkens ånd dele
dem med andre.
Det er baggrunden for, at vi ved forskellige passende lejligheder vil uddele en flaske
til en person, der har gjort noget særligt - i særlig grad gennem de seneste år, altså
efter den historiske bog blev udgivet. Indsatsen kan være mere eller mindre synligt
“rugbrødsarbejde”, nye initiativer, trivsel eller andet hæderværdigt arbejde indenfor
folkemusikken og det lokale kulturliv.
Første uddeling af Karen Dansens Romgang fandt sted i Sankt Hans Have ved Rødder,
Fødder & Stemmers folkemusikfest søndag den 19. juni. Modtageren var Mogens Toft
Jensen (foto), og vi holdt følgende tale:
Kære Mogens
Du er den rette til at modtage den første Karen Dansen
Rompris.
Du er en gammel Lirum Larum aktivist og er stadig i fuld vigør i
folkemusikkens tjeneste.
Du er aktiv spillemand på gulvet og i buskene på havnen. Du er
aktiv danser, og du er altid at finde blandt publikum til Folk
Roskildes koncerter. Du var i tidligere tider aktiv i
spillemandsstævnets arrangementsgruppe og var med til at
planlægge spillemandslaugets hytteture.
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Så du har faktisk en lang karriere blandt folket.
Men i de senere år er du imidlertid også sprunget ud som nytænkende og initiativrig
igangsætter og har været med til at søsætte flere gode aktiviteter i Roskilde.
Disse aktiviteter omfatter starten på Rødder, Fødder & Stemmer, to år med festival på
havnen, Folkerav i Gimles The Raven samt musiksamarbejdet RRoots. Samtidig er du
at finde i bestyrelsen for Koncertkapellet, som bliver Roskildes nye akustiske
musikhus indrettet i det tidligere kapel i Sct. Hans Gade. Sidst men ikke mindst er du
også engageret som frivillig medarbejder her i Sct. Hans Have.
Særlig disse seneste initiativer har du valgt at bruge en del af dit pensionistliv på, og
det er vi mange, som værdsætter. Derfor skal du have denne gave.
I løbet af den kommende tid vil Karen Dansen dukke op
på nye steder og på uventede tidspunkter med en flaske
under armen …
Venlige hilsener fra Lene, Birgitte, Steen og Lisbeth

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter:
➢ Onsdagscaféerne (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)
➢ 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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

