
Lirekassen 
November 2017 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 Folk Roskilde 
 Roskilde Spillemandsstævne 

 
OKTOBER 

Onsdag 25. Onsdagsaften  

Lørdag 28. Les Lanciers Aftenskolen 

  Spillemandslauget i Gladsaxe Spillemandslauget 

 
NOVEMBER 

Onsdag 1. Onsdagsaften - Spil Dansk Ugen  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Torsdag 2. M.C. Hansen I Godt Selskab - Spil Dansk Ugen Folk Roskilde 

  Opstartmøde Spillemandsstævnet 

Fredag 3. Spil og dans på Ro. Gymn. - Spil Dansk Ugen Spillemandslauget 

Søndag 5. Schottish-variationer Aftenskolen 

Onsdag 8. Onsdagsaften  

Søndag 12. Irsk violin Aftenskolen 

Onsdag 15. Onsdagsaften  

Fredag 17. Ten Strings And A Goat Skin Folk Roskilde 

Lørdag 18. Fællesbal Folkedanserlauget 

  Sebastian & Mathæus Folk Roskilde 

Søndag 19. Les Lanciers Aftenskolen 

  Trille Band med Mette Marckmann Folk Roskilde 

Onsdag 22. Onsdagsaften  

Onsdag 29. Onsdagsaften  

 
 
 

Onsdagsaftener 
 
Sted: Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, 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. 

 
1.11. - en del af Spil Dansk Ugen 

19.30 Spil og syng dansk med OlgaPolga  
21.00 Roskilde Spillemandslaug 
 

8.11. 
19.30 Bunkespil 

20.00 Bue og Douglas 
21.00 Anette, Kaj Åge, Morten og Bue 
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15.11. 
19.30 Bunkespil 

20.00 StrengMedVind 
21.00 Viggo Gades venner 

 
22.11. 
19.30 Bunkespil 

20.00 Fur-spillemændene 
21.00 Vanløse Almindelige Danseorkester 

 
29.11. 
19.30 Bunkespil 

20.00 De Andre 
21.00 Rødder 2 

 

Bunkespil - forspiller: Jørgen/Jyllinge 

8.11.: Hamborg op og ned – Pottemagervalsen – Sch. fra Blyberg – Berliner fra 
Vorbasse – Den runde Sekstur – Jens Pingels Firtur* – Pouls Firtur – Bette Mett – 

Russeren – Den store Hamborger (Stegt flæsk og Kartofler) – Taterhopsa. 

15.11.: Roskilde Rheinlænder Nr. 1 – Dal Johans Vals – Esse schottish – Oldemors 

firtur – Ottemandsdans (Himmerland) – Aben hedder Jacko – Schlaraffenland – Majas 
Hambo – Du har så ømt et øje – Brøndums Hopsa. 

22.11.: Nr. 4 Fynbo (Ølfynboen) – Bedstemors vals* – Sch. frå Gjövik – Hambo eft. 

Spel-Albert – Mazurka eft. Levi Vilsen - Kontra med Mølle – Flyv og Skub Kontra – 
Den lille englænder – Den Muntre kreds – Trads’s Hopsa. 

29.11.: Pe’Broens Rheinlænder – Eriksmåla Marknadsvals – Sch. från Idre 2 – Den 

Toppede Høne – Svingkontra fra Ribe – Pedro Larsen – Hønsefødder og Gulerødder – 

Sebbersund Hopsa. 

Reservemelodier til alle dage: Sch. från Luleå – Karens Vals. 

* De med stjerne mærkede melodier har ikke været meget spillede, men det er gode, 
lette melodier. Jeg vil foreslå, at vi bunkespillere mødes lidt før bunkespillet 8.11. 

(gerne en halv time før) og spiller dem igennem. 

Jørgen/Jyllinge 

 
 

Onsdagsværter forår 2018 

Januar Birthe og Kurt - kurtjohannielsen@gmail.com 
Februar Mette Vedfelt - tlf. 22 11 18 93 

Marts VÆRT SØGES ! 
April VÆRT SØGES ! 
Maj Kirsten Meinertz - 59 44 04 54 / 21 45 88 02 

Med venlig hilsen 

onsdagskoordinatorerne Birthe Hansen og Kurt Nielsen 
 
 

Parkering ved Kildegården 

Fra kommunen har vi modtaget et nyhedsbrev om 
parkering på og omkring  Kulturhuset Kildegården. 

Snart begynder P-vagterne lejlighedsvis at 
kontrollere Kildegården, så læs om de gældende 

parkeringsregler i nyhedsbrevet, som du finder 
bagerst i denne Lirekasse. 

mailto:kurtjohannielsen@gmail.com
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Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 1. november 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 
onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården kl. 18.30-22.00. 
 

På november-laugsaftenen er Jesper Vinther underviser og 
forspiller ved dansen kl. 21-22. 

Aftenens forløb er: 
18.30-19.30 Vi øver aftenens program  
19.30-19.35 Meddelelser 
19.35-20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og 

vand. 
20.00-21.00 Gennemgang af månedens melodi: Kristians 

Schottish og videre øvning. 
21.00-22.00 Spil til onsdagsdansen 

Spilleprogrammet til aftenen er: 

Jens Frederiksens polka - Kristians Schottish - Skottish fra Højby - Firtur Oksbøl - 

Pouls Firtur - Oksbøl-vals nr. 2   
Den skæve – Sommervalsen - Kylling-Sørens Dans - Gryderup tro  
Otte Mands Reel  

Ane Louises fynbo - Berliner - Halvfemtetur fra Vommevad - Hornfeld - Skæve 
Thorvald   

Søren Fogeds styk' - Kællingen - Bedstefars Snaps - Rask sønderhoning, Oh de 
kvindfolk - Forkert Vals 
Noderne findes på spillefolk.dk  

 

Udespil 

Gladsaxe Folkemusik Festival lørdag den 28. oktober på Telefonfabrikken, 
Gladsaxe kulturhus, Telefonvej 8. Lauget spiller kl. 15.45-17.00 (så lad os mødes et 
kvarter før). Lise Bergsøe er forspiller. 

Repertoire: Gladsaxe-28okt2017 = Drengenes Marsch - Den skæve - Fynbo efter 
Oldefar - Mettes firtur - Firetur fra Varde - Lyø brudevals - 

Den røde lue, Himmerland - Vidars Polka - Oldermandens 
Schottish - A.P.s Ottemandsdans - Rask Kontra - Jødetur 
fra Mors - Skæve Thorvald - Schottis från Luleå - Vigers 

polska - Bette Mand i Knibe - Den halve kæde - Sjampa 
dans - Anglais af Per Svensson - En gammel hopsa - 

Ingers Brudvals. 
Som et ekstra "frynsegode" til festivalens musikere har 

festivalen bevilget 50 madkuponer "1. gratis ret 
aftensmad". Madkuponerne kan hentes hos Bent Grølsted 
fra kl. 16 (udleveres til musikere så længe de haves). 

 
 

Onsdagscafeen den 1. november bliver med både traditionel og nykomponeret 
dansk musik og annonceres som en del af Spil 
Dansk Ugen (uge 44). Så håber vi at se nogle 

nye ansigter. Laugets repertoire kl. 21-22 
denne aften er udelukkende dansk. 
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Roskilde Gymnasium, Domkirkepladsen, 
fredag den 3. november kl. 13.40-15.10 

- også en del af Spil Dansk Ugen. Det er 
vigtigt, at vi blive mange spillefolk, for vi skal 

kunne spille kantinen op. Og det er vigtigt, at 
der kommer mange af vores egne dansere til 
at hjælpe med at få op til 100 helt uøvede 

gymnasieelever til at finde rundt. 
Repertoiret bliver meget enkle kredsdanse. 

Maiken instruerer dansen. 
Vi mødes i kantinen kl. 13.30. Bagefter er der 
øl/vand/kaffe i lærerværelset. 

 

Fællesbal  lørdag den 18. november i Himmelev Skoles festsal kl. 20.00-20.45 

– se under Folkedanserlauget længere fremme. Roskilde Spillemandslaug ved Knud 

Kristiansen står for spillet, men i øvrigt er alle velkomne til at spille med på alt hele 

aftenen. Repertoirer for de fire deltagende grupper bliver udsendt senere. 

 

Julebal i Teaterbygningen i Køge fredag den 15. december kl. 19.30 sammen 

med Køge Spillemandsforening. Jørgen/Jyllinge er forspiller. Entré 30 kr. (gratis for 

musikere). Kage 20 kr., kaffe 20 kr. 

 

 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Folkedans med gymnasieelever  

Dansere søges til Spil Dansk på Roskilde Gymnasium, Domkirkepladsen, fredag den 
3. november kl. 13.40-15.10. Det er vigtigt, at der kommer mange af vores egne 
dansere til at hjælpe med at få op til 100 helt uøvede gymnasieelever til at finde 

rundt. 
Der er allerede 10 dansere tilmeldt, men det vil være godt at være flere. Repertoiret 

bliver meget enkle kredsdanse. Maiken instruerer dansen. Vi mødes i gymnasiets 
kantine kl. 13.30. Bagefter er der øl/vand/kaffe i lærerværelset. 
Lise (oldermand) har tilmeldingsliste med de næste onsdagsaftener. 

 
 

Tak til alle ved åbningsballet 

Tak til danserne, musikerne i Roskilde Spillemandslaug, De 4 Cigarer samt hjælperne i 
baren og indgangskassen. Alle bidrog til, at denne aften i Østervangsskolens festsal 

den 23.9. blev en usædvanlig festlig danse- og koncertaften. (Fotos: Søren Roed) 
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Fællesbal: 
 

 
 

Julebal 
med Køge Spillemandsforening og Roskilde Spillemandslaug fredag d. 15. december 
kl. 19.30. Sted: Teaterbygningen i Køge (lige ved stationen). 

Entré 30 kr. Bemærk: Gratis for medlemmer af Roskilde Folkedanserlaug. 
 
 

Dobbeltbal og Sønderhoningdag 

med Jæ Sweevers og Trioen Bjerager/Grue/Damlund (eks-Rejseorkestret) lørdag den 
17. februar kl. 20.00. Sted: Festsalen på Østervangsskolen. Om eftermiddagen 

danse- og spillekurser (også på Østervangsskolen – se aftenskoleprogrammet). 
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Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Schottish-variationer 

Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85. 

Søndag den 5. november kl. 13.00-16.40. 
Gråbrødre skole, Grønnegade 15, lokale 24. 

Hold nr. 7107. 
Pris: 225 kr. 

På dette kursus leger vi med schottishens mange 
variationsmuligheder, både koreografisk, rytmisk og 

trinmæssigt. Kurset er for dem, der allerede kan danse 
schottish, men som gerne vil lære mere. Vi skal danse 
både ret om og avet om, og vi krydrer grunddansen med 

polka-, hopsa- og andre trinvariationer. 

 

 

Les Lanciers 

Instruktør Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03. 
Hold nr. 7109: lørdag den 28. oktober kl. 12.00-15.40. 

Hold nr. 7110: søndag den 19. november kl. 13.00-16.40. 
Gråbrødre skole, Grønnegade 15, lokale 24. 

Pris: 225 kr. 

Det er blevet 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 eller lære det 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. 

 

 

 

Irsk violin 

Lærer Louise Ring Vangsgaard. 
Søndag den 12. november kl. 12.00-17.00. 
Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 107. 

Hold nr. 7331. 
Pris: 350 kr. 

Reels og jigs er nogle af de mest spillede melodityper i 
den irske traditionelle musik, og det er her, vi vil lægge 

hovedvægten denne søndag. Du lærer melodierne på 
øret, men får noderne til numrene efter kurset. Du skal 

have spillet nogle år for at deltage, da vi bl.a. kommer 
til at arbejde med strøg. 
I første del af kurset lærer vi et par nye melodier og 

bruger lidt tid på ornamentering. Anden del foregår som sessions, hvor vi spiller, hvad 
vi kan af irske tunes. Man spiller med på det, man kan, og får måske lyst til at lære 

mere. 
NB Andre instrumenter er velkomne. 
 

Tilmelding (alle hold): aftenskolelirumlarum@gmail.com, tlf. 22 11 18 93. 
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Folk Roskilde 
 

M.C. Hansen I Godt Selskab 

med Marc Facchini, Jacob Chano, Jonas Dissing 

og Solsort 
 

Torsdag den 2. november 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. 

 
Dette er Folk Roskildes bud på en fantastisk Spil Dansk-

aften! En aften i fælleskabets ånd og den gode sangs 
tegn under ledelse af kapelmester M.C. Hansen. En 
enestående aften, hvor ingenting er planlagt, og alt kan ske - når kunstnerne er 

hinandens backing band og synger med på hinandens sange. 
 

 
Marc Facchini  Solsort  Jonas Dissing  Jacob Chano 

Marc Facchini er ikke bare en af landets mest interessant visesangere lige nu, han er 

en af landets mest interessante kunstnere og den oplagte arvtager, nu hvor CV 
Jørgensen har sendt sig selv på førtidspension. Solsort - som er Betina Følleslev - 

blander nordisk folkemusik med eksperimenterende pop i stil med Sorten Muld og 
Under Byen. Det legendariske familieband Dissing, Dissing, Las & Dissing behøver 
ingen særlig præsentation - sangskriver og guitarist Jonas Dissing vil byde på sange 

fra sit store bagkatalog. 
Aftenen ledes af kapelmester M.C. Hansen og hans faste makker Jacob Chano. 

 
 

 

Folk Roskilde 
- 45 år i folkemusikkens tjeneste 
 

Det er i år 45 år siden, at Folkemusik-
foreningen Lirum Larum inviterede til den 

første koncert, der foregik i Spejderhytten på 
Havnevej. Siden da er der sket mange ting i 
det folkemusikmiljø, der voksede sig stærkt i 

Roskilde. Folkemusikforeningen skød for-
greninger ud: et folkedanserlaug, et spillemandslaug, en aftenskole – et 

spillemandsstævne … Og samtidig med alt dette præsenterede folkemusikforeningen 

http://www.roskildebilletten.dk/
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kendte og nye navne indenfor den danske, nordiske, skotske, irske og amerikanske 
folkemusik. 

Der blev flyttet opholdssted nogle gange: Absalons Skole, Kulturhuset på Prindsen, 
Biblioteket, Gimle i Ringstedgade – og endelig Gimle på Helligkorsvej, hvor 

koncerterne nu holdes i Tanken! Foreningen har også skiftet navn nogle gange og 
hedder nu – som de fleste ved - Folk Roskilde. 
Med de 45 år kan Folk Roskilde kalde sig Danmarks ældste aktive folkemusikforening. 

Det fejres i efteråret med en lille jubilæumsfest d. 17.-18.-19. november. 
Her kan man om fredagen høre en super trio fra Canada: Ten Strings And A Goatskin. 

Lørdag eftermiddag er der koncert i Gimles café med to af de unge store talenter: 
Sebastian & Mathæus. Og om søndagen kan man nyde eftermiddagen i selskab med 
det gamle Trille Band, der har Mette Marchmann til at tolke Trilles sange – meget 

smukt! 
 

 
 

Ten Strings And A Goat Skin 

Fredag den 17. november 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. 

 
Koncerten er en del af Folk Roskildes 45-års jubilæumskoncert! 
Samlet jubilæumsbillet: Forsalg 225 kr. + gebyr. Ved døren 275. Ungepris 75. 

 
Ten Strings And A Goat Skin er en trio 

fra Prince Edward Island i Canada, 
bestående af brødrene Rowan og Caleb 
Gallant på hhv. violin/sang og 

percussion/backingvokal samt Jesse 
Périard (guitar/sang). 

Med afsæt i de skotske og akadiske 
rødder i Prince Edward Islands  
traditionelle musik væver Ten Strings 

And A Goat Skin old-school fransk-
canadiske, bretonske, irske og skotske 

melodier sammen med iørefaldende, 
nutidige rytmer og flirter med de 
bedste elementer af indie-musikken. 

De blander hæsblæsende 
instrumentalnumre og stemningsfulde 

sange på engelsk og fransk i en 
cocktail, der appellerer til et publikum 
på tværs af aldersgrænser. 

Trioen turnerer flittigt rundt om i Canada, USA og Europa og spillede bl.a. på Tønder 
Festival 2015, hvor de gjorde det så godt, at de blev inviteret til at komme igen året 

efter. 
Deres første album, Corbeau, udkom i 2013 og indeholdt bl.a. et nummer med den 
nordisk klingende titel Huginn & Muninn. Opfølgeren, Auprès du Poêle (på dansk: 

Omkring brændeovnen), udkom i juni 2016 og er produceret af Leonard Podolak (The 
Duhks), der også bidrager på enkelte numre. 

Folk Roskilde glæder sig til at starte den lille jubilæumsfest med dette fantastiske 
band. 

 

http://www.roskildebilletten.dk/
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Sebastian & Mathæus 

Lørdag den 18. november kl. 15.00 (døren åbnes kl. 14.30) 
Gimles Café, Helligkorsvej 2 

Gratis adgang. 
Koncerten er en del af Folk Roskildes 45-års jubilæumskoncert! 

Samlet jubilæumsbillet: Forsalg 225 kr. + gebyr. Ved døren 275. Ungepris 75. 
 

Sebastian & Mathæus er lyden af 

to nære venner, der har fulgtes 
ad i livet, siden de blev bidt af 

musikken. Det er samtidig lyden 
af to musikere, der har udviklet 
sig fantastisk i de forløbne år! 

De mødte hinanden på Ollerup 
Efterskole i år 2010 og har spillet 

sammen lige siden. På 
efterskolen fandt de sammen om 

rockbandet Norrlys, hvor de 
spillede elguitar og elbas med 
forvrænger- og effektpedaler, 

men efter skolen blev de begge 
introduceret til folkemusikken af 

Harald Haugaard gennem Syd-
dansk Folkemusik Talentskole. 

Den nordiske folketone vækkede stor genklang hos dem begge, og der var noget over 

de akustiske instrumenters klang og lyd, der fik dem til at gribe den akustiske guitar 
og kontrabassen som hovedinstrumenter. 

De går nu begge på musikkonservatoriet i hver sin ende af landet i henholdsvis 
Esbjerg og København, men mødes i musikken og i den musikalske rejse, som de har 
rejst sammen, lige siden de først mødtes. 

I maj 2017 udgav de deres debutalbum: Ind-/udgang. 
 

 

Det originale Trille Band med Mette Marckmann 
”Et lille lys i mørket” 
 
Søndag den 19. november kl. 16.00 (dørene åbnes kl. 15.30) 
Gimle, Helligkorsvej 2 

Forsalg: www.roskildebilletten.dk 175 kr. + gebyr 10 kr. 
Ved døren 200 kr. Ungepris 50 kr. 

Koncerten er en del af Folk Roskildes 45-års jubilæumskoncert! 
Samlet jubilæumsbillet: Forsalg 225 kr. + gebyr. Ved døren 275. Ungepris 75. 

 
Trille er ikke længere iblandt os – men hendes sange er lyslevende! 

Trille var en af de første danske sangskrivere, der beskrev verden fra en kvindes 
perspektiv og turde dele sine tanker om kærlighed, ensomhed og kvindeliv fra en 
meget personlig vinkel. Trille var en mester i at beskrive angsten og håbet, troen og 

usikkerheden, hverdagens poesi og kærligheden – det store i det nære og det nære i 
det store … 

Når Trilles originale band og Mette Marckmann går på scenen, venter der publikum en 
uovertruffen, nærværende musikalsk oplevelse. Mette Marckmann bringer Trilles 
sange op til nutiden, og de er stadig helt aktuelle. 

http://www.roskildebilletten.dk/
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Gennem en lang række af Trilles allerbedste og mest elskede sange - Hej Søster, 
Min lille Sol, Et lille lys i Mørket og mange flere - kan man opleve og genopleve Trilles 

følsomme, frække, kloge og kærlige poesi og musik. 
Og når musikken spilles af netop de musikalske troldmænd, som i sin tid lagde 

grunden på Trilles plader og til hendes koncerter: Ole Fick (guitar), Øyvind Ougaard 
(piano) og Mads Vinding (bas), og sangen formidles af Mette Marckmann, som Trille 
selv har givet stafetten videre til, bliver det ikke meget bedre. 

Folk Roskilde glæder sig over at kunne runde den lille 45-års fest af med denne 
fantastiske koncert. 

 

 
 

Udpluk fra et par anmeldelser:  
”Mette Marckmann er eminent som afløser for Bodil "Trille" Nielsen. Jeg har aldrig hørt 
hende synge før, og meget passende vil min telefon skrive "tryllebandt" i stedet for 

Trilleband. Det er præcis det, hun gør med Ole Fick, Mads Vinding og Øyvind Ougaard 
ved sin side.” - Simon Staun, Fyens.dk 

”... det er lidt af et vovestykke, at skuespilleren Mette Marckmann har påtaget sig 
rollen som den nye Trille - oven i købet med den originale besætning i Trilles band 

som musikalske ledsagere. … Men de, der hørte hende i Snurretoppen tirsdag aften, 
lagde sig fladt ned. Fra første til sidste sang brændte hun sig fast som koncertens 

ubestridte midtpunkt og fik hele salen med. Ikke nok med, at hun lød som Trille selv 
dengang i halvfjerdserne og firserne med de samme fraseringer og klare stemme - 
hun lignede hende oven i købet i det ydre med sit skulderlange, mørke hår og en 

lillafarvet sort kjole og den akustiske guitar. … Skuespilleren Mette Marckmann er et 
fund som fortolker af Trilles følsomme sange.” - Henrik Fisker, sn.dk 

 
 
 

Roskilde Spillemandsstævne 
 
Torsdag den 2. november er der opstartmøde til næste års spillemandsstævne. 

HVIS der ellers bliver et stævne! 
Opstartmødet holdes på Kildegården kl. 19.00, i lokale 104. Alle er velkomne, 

ingen tilmelding. 
Mange har været med i stævnegruppen i flere år. Ingen af os er blevet yngre, og 
mange trækker sig nu tilbage. På den baggrund er omfang og indhold af næste års 
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stævne usikkert. Der mangler både folk til musikgruppen - som jo er helt central for 
stævnet - og til andre poster. 

Så hvis 2017-stævnet ikke skal være det sidste, så kom og vær med til at drøfte 
indhold og omfang af 2018-stævnet - og ikke mindst fortæl, hvad du kan bidrage 

med. 

Forslag til dagsorden: 

1. Regnskab for stævnet 2017, resultat. 
2. Skal der være et stævne i 2018, og hvilken form skal det i givet fald have? 
3. Hvor skal det i givet fald afholdes? 

4. Mandskabssituationen: Hvem udfylder i givet fald de manglende poster i 
stævnegruppen? 

5. Hvis fortsættelse: Dato for første stævnemøde. 
6. Evt. 

Vi håber, at mange nye friske kræfter har lyst til at være med! 
Stævnegruppen 

 
 

 
 

 

 
 

Fra stævnets optræden på Stændertorvet lørdag formiddag i år (fotos: Søren Roed). 
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……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

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, 

jmandersen7@gmail.com) 

 Folk Roskilde (formand Lene Buch, lebuchha@webspeed.dk) 

 Musikaftenskolen Lirum Larum (aftenskoleleder Mette Vedfelt, 

aftenskolelirumlarum@gmail.com) 

 Roskilde Spillemandsstævne (oldermand Lise Bergsøe, older.roskilde@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 

 

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