
Lirekassen 
Marts 2019 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 
 
FEBRUAR 

Onsdag 20. Onsdagsaften  

Lørdag 23. Kieran Goss & Annie Kinsella Folk Roskilde 

Onsdag 27. Onsdagsaften  

 
MARTS 

Onsdag 6. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

  Imar Folk Roskilde 

Torsdag 7. Karine Polwart Duo Folk Roskilde 

Onsdag 13. Onsdagsaften  

Lørdag 16. Generalforsamlinger Spillemandslauget og 

Folkedanserlauget 

  Generalforsamlingsbal Lirum Larum-

foreningerne 

Onsdag 20. Onsdagsaften  

Onsdag 27. Onsdagsaften  

 
 

Onsdagsaftener 
 

Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens vest-
ende). Tid: 19.30-22.00 (NB yderdørene låses kl. 21). 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. 
 

6.3. 
19.30 Schottish-variationer ved Henrik Larsen. Musikken leveres af Karen Brodersen 

(violin) og Birgitte Rasmussen (harmonika). Alle, som kan li' at danse, får her 
en mulighed for at lære nogle variationer, som kan gøre en schottish mere sjov 
og levende at danse. Fortæl vidt og bredt, at her et tilbud, man ikke skal gå 

glip af. Og så er det oven i købet gratis! 
21.00 Roskilde Spillemandslaug 

 
13.3. 
19.30 Bunkespil 

20.00 To af Hver+ - Dorthe, Ebba, Marianne, Lene, Susanne, Mette, Jørgen 
21.00 Dobbelt Op - Søren, Lone, Jørgen, Annette 

 
PS: Kåre Fog vil gerne markere, at han netop er fyldt 70 år, ved at bidrage med et 

ekstra traktement denne aften. 
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20.3. 
19.30 Bunkespil 

20.00 Folkets Hus Spillefolk, spilleleder: Asger 
 

27.3. 
19.30 Bunkespil 
20.00 Mandagsholdet, spilleleder: Mads Kjøller 

21.00 Piraterne - Jens, Birthe, Kurt, Kirsten 
 

Onsdagsværter i marts: To af Hver 
 
 

En opfordring: Tag din egen kop med 
- opvaskemaskinen er i stykker, 

og plastikkrus er ikke godt for miljøet. 
 
 

Bunkespil: 
13.3. Forspiller: Lise Bergsøe 

Gammel fynbo - Pileknäckaren - Den muntre kreds - Kontra med Mølle - 
Kalenderfynbo eller Den lille Hamborger - Pottemagervalsen - Uppsalapolskan – 
Mazurka (nr. 40, Gevninge) - Livsglædens Vals. 

20.3. Forspiller: Jørgen/Jyllinge 
Nr. 6 Fynbo (Gammel Rheinlænder) – Oksbølvals nr. 2 – Esse schottish – Sekstur fra 

Brandelev – Halvfemtetur fra Vommevad – Contra 4 tuur – 4 tuur – Sextuur Nr. 16 
(udlært af Poul Bjerager – lydfil sendt til alle i lauget) – Taterhopsa. 

27.3. Forspiller: Jørgen/Jyllinge 

Madsbøl Polka nr. 1 – Al Capones Vals – Oldermandens Schottish – Skørpinge Firetur 
– Lars Kusks Firetur (Ottetur fra Randers) – Sekstur på række – Livsglædens Vals – 

Frederiks Kontra (danses som ’Gånglåtdans’) – Hopsa fra Salling (D-dur). 

Reservemelodier til alle dage: Karens Vals – Madsbøls Polka nr. 2 – Sch. fra Kall – 
Hamborg op og ned. 

 
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 6. marts 

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. 

Her til marts bliver der gensyn med Kevin Lees, som mange af os kender fra 

mandagsholdet og også fra laugsaftenerne for nogle år siden. 

Aftenens forløb er: 
18.30 Øvning inkl. månedens melodi, som er Gunnesbopolka 

19.30 Meddelelser 
19.35 Pause med kaffe/te og brød – og øl eller vand 

20.00 Videre øvning 
21-22 Lauget spiller til onsdagsdans 

Aftenens melodier er: 

Jens Frederiksens polka - Schottis från Blyberg - Kristians Schottish - Pottemager-
valsen – Sekstuur nr. 16 - Gunnesbopolka - Hopsa nr. 2  
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Ebbas Polka - Tomas Håårds Schottis - Pedro Larsen - Hønsefødder og gulerødder - 
Russisk kontra eller Gammel Ottemandsdans - Hamborg sekstur - Polka sekstur  

A vil danse med Mett' Mari - Kællingen - Fisken ligger på hviden sand - Bedstefars 
Snaps - Der bor en bager  

Tores schottis - Kevins Fanny Powers - Anglais af Per Svensson 
Reserver: Skæve Thorvald - Stødt Kanel - Jørgens Hopsa 
OBS: Sekstuur nr. 16 ligger ikke på Folkets Hus' hjemmeside, men vi har spillet den 

sammen med Poul Bjerager og har fået tilsendt lydfil af den. Hvis I ikke lige kan finde 
den, sender Jørgen/Jyllinge den (og/eller noden) gerne til jer.  

Spillelisten ligger på Folkets Hus' hjemmeside: www.spillefolk.dk  
 
 

Laugsspil 

Lauget spiller på generalforsamlingsballet lørdag 16. marts kl. 19.30-21 med hhv. 
Jørgen/Jyllinge og Jørgen Jørgensen som forspillere. 
Repertoiret er: 

Jørgen/Jyllinge: Ølfynboen – Svensk Annas Vals – Myldretid i Malmø (engelsker) -  
Engelska eft. Alfred Petersson - Lyø Schottish Nr. 1 – Vigers Polska (hambo) – 

Mazurka eft. Levi Vilsen - Totur til Jes – Den toppede Høne fra Thy – Pastor Kaj 
(hamborger) - Hemmelig sekstur – Frederiks Kontra - Taterhopsa. 

Jørgen Jørgensen: Wilhelms styk - Adam og Eva i Paradis – Den blå firtur – Firetur fra 

Varde – Gammel Sekstur med 4 par – Alsinger Sekstur - Den sortbrogede ko – Syvtrit 
– Sjampa dans – Ottemandsdans Himmerland – Vejrmølledans - Ingers Brudvals – 

Kvæservalsen – Trads Hopsa. 

Noderne ligger på spillefolk.dk under: Repertoirelister – Nyeste repertoirelister 
Roskilde. 

 

Generalforsamling 

Husk: Før generalforsamlingsballet er der jo generalforsamling kl. 15 (indkaldelse 
med dagsorden er udsendt). 

Derefter spisning kl. 18 med medbragt mad til fælles buffet (husk eget bestik m.v.). 
 

 

Havnedansen 

Sommerens havnedans bliver med fire forspillere, der fordeler aftenerne mellem sig 
som følger: 

 

JUNI JULI AUGUST 

5. juni: Jørgen Jørgensen 3. juli: Jørgen Jørgensen 7. august: Jørgen Jørgensen 

12. juni: Jørgen Sten 

Andersen 

10. juli: Jørgen Sten Andersen 14. august: Jørgen Sten 

Andersen 

19. juni: Lise Bergsøe 17. juli: Lise Bergsøe 21. august: Lise Bergsøe 

26. juni: Knud Kristiansen 24. juli (afventer) 28. august: Knud Kristiansen 

 31. juli: Knud Kristiansen  

 
Hver forspiller har lagt sit eget repertoire – der bliver altså, som der plejer at være, 

fire havnedans-repertoirer. De ligger nu på spillefolk.dk, og listen kan også ses på 
næste side - lige til at printe. 
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Program for Havnedansen i Roskilde 2019 

Program 1 - Jørgen Jørgensen: 5. juni - 3. juli - 7. august 

Norsk Fynbo - Adam og Eva i Paradis - Wilhelm hans Støkk i Blåvand - Kræn Tong Hans 
Støkk - Den skæve - Fynbo efter Oldefar - En fædrelandspolka - Den Blå Firtur - Pouls Firtur 
- Firtur Oksbøl - Schottis från Blyberg - Forlovelsesreinlendar - Maalarin Franssin sotiisi - 

Gammel Sekstur med fire par - Jydsk Kontra (Tretur) - Sjampa dans - Peder Kallestrups 
vals - Pottemagervalsen - Fisken ligger på hviden sand - Kællingen - Kom vo´sook - Poul 
Bille og Jordomsejlingen - Poul Jonas' styk - Og vil du ha min ... (ell. Lille Stine) - En pige 

vandred' ud i en have - Ottemandsdans - Vejrmølledans - Noas Snoa - Russeren - Bette 
Mett´ - Unser alte Kath - Så vender vi æ røv til æ dør - Den sortbrogede ko - Syvtrit - 
Hamborger svejtrit - Mads Enggårds Hamborger - Hamborger fra Ribe - Den firkantede 

Sløjfe fra Himmerland - Gryderup tro - Christians cykel - Den lange sekstur - Trads hopsa - 
Vores egen hopsa - Eriksmåla Marknadsvals - Ingers Brudvals - Vals etter Martin Eggen - 
Kväservalsen  

Program 2 - Jørgen Sten Andersen: 12. juni – 10. juli – 14. august 

1. sæt: Ølfynboen - Svensk Annas Vals - Lyø schottish nr. 1 - Vigers Polska - Totur til Jes 
(ny!) - Pastor Kaj - Hemmelig sekstur - Trads’s Hopsa 
2. sæt: Firetur fra Vejle (Th. Thomsens firtur) - Mettes firtur - Gl. Ottemandsdans (Thy) - 

Den lille englænder - Røde Lue - Polka eft. Bror Dahlgren   
3. sæt: Ostindiens Velkomst - Fisken ligger på hviden sand - Hans Kristian drog til stads - 
Rask Sønderhoning (Oh, de kvindfolk) - Flyv og Skub Kontra - Bette mand i knibe - Den 

muntre Kreds - Skæve Thorvald 
4. sæt: Vidars Polka - Karens Vals - Mazurka eft. Levi Vilsen - Den Toppede høne fra Thy - 
Trekantet sløjfe fra Thy - Hønsefødder og Gulerødder - Hamborger Sekstur/Polka sekstur - 

Frederiks Kontra (”gånglåtdans” i kredsopstilling) 
Reserver: Baglæns Kontrasejre - Tivoli nr. 1 - Eriksmåla Marknadsvals - Schottish från 
Bingsjö - D-durspolska (hambo) - Tellings Hopsa - Du har så ømt et øje - 
Mallebrok - Poul Bille og Jordomsejlingen - Vi går ej af dette hus (Hollænderen) - Oh, kunne 
du mit hjerte se 

Program 3 - Lise Bergsøe: 19. juni - 17. juli – 21. august 

Ane Louises fynbo - Fula Schottish - Kristians Schottish - Knuds anden trekant - Det jawwer 
ett enno - Vals till Josefine - Engelsk kvadrille – Snurrepisken – Drillehopsa - Grønne Aal - 
Den vægelsindede - Sønderborg dobbelt kvadrille - Sekstur fra Brandelev - Berliner fra 

Vorbasse - Vejrmølledans - Stens hopsa - Søren Fogeds styk' - Hans Thamsen - Skal vi gå 
til fremmede lande - Gl. Jes Sonnichsens styk - Alt, så trækker vi trøjen af - Rask 
sønderhoning, Oh de kvindfolk - Fynbo fra Salling - Schottis från Gumboda - Hen til 

Kommoden - Forkert Vals - 4 Tuur - Firetur fra Vejle - Galop kontra - Simpel Sekstur - 
Mazurka e. Levi Vilsen - Uppsalapolskan - Skinnbracka med lucku - Kväservalsen - Schottis 
från Haverö - Jødetur fra Mors - Oldemors Firtur - Den halve kæde - Livsglædens Vals - 

Rönnåkra Gånglåt - En gammel hopsa - Signe Bogøs vals 

Program 3 a: 24. juli – lad os se, hvad der sker 

Program 4 - Knud Kristiansen: 26. juni – 31. juli – 28. august 

Polka e. Peder Pøhl - Schottis från Bro – Stævne-schottish - Vals efter Groupa - Gammel 

tretur fra Vrøgum - Den gamle totur fra Vejle - Den vægelsindede - Fula Schottish - Gamle 
Else - Den glade Kobbersmed - Rakes of Mallow - Skjørpinge firetur - Kræn Gaades Firetur - 
Holmstrup firtur - Lille Serenade - Valse des jouets - Hopsa af Helge Sørensen - Mathis 

Mortensen - Søren Fogeds styk' - Rundt på gulvet - Gl. Jes Sonnichsens styk - Og hvad er 
det for narreri - Kirsten og jeg - Bryggare Viktors Polska - Vigers polska - Trekantet sløjfe 
fra Thy - Fandango fra Salling - Halvfemtetur fra Vommevad - Bränd-Pers vals - Amalies 

Vals - March til Havnens Spillemænd - Brøndums hopsa - Klövsjö Brudmarsch 

Noderne findes på www.spillefolk.dk under http://spillefolk.dk/nodesamling/roskilde.php 
Mindre ændringer kan forekomme. 
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Roskilde Folkedanserlaug 
 

Generalforsamling  

Generalforsamling vedr. regnskabsåret 2018 afholdes lørdag den 16. marts kl. 15 i 

Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. sal (tidligere Kildegården, Helligkorsvej 5).   
Medlemmerne opfordres til skriftligt at sende forslag til beslutning på 
generalforsamlingen samt til debatten. Forslag skal sendes til formanden inden den 1. 

marts, enten til jensmarkvardandersen@outlook.dk eller med post til Jens Markvard 
Andersen, Hyrdeengen 245, 2625 Vallensbæk. 

Dagsorden i h.t. vedtægter: 
1) Valg af ordstyrer   
2) Formandens beretning til debat og godkendelse 

3) Kassererens beretning til debat og godkendelse   
4) Indkomne forslag og debat   

5) Valg af formand, lige år (ikke aktuelt i år) 
6) Valg af kasserer, ulige år (Kate, modtager genvalg)   
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (John, Kåre og Roar modtager genvalg, og en 

bestyrelsesplads er ledig) 
8) Valg af revisor og revisorsuppleant (revisor Anne Pedersen modtager genvalg)  

9) Opsigelse af foreningens bankkonto i Spar Nord Bank 
10) Eventuelt. Herunder evt. nye ideer og forslag til 45-års jubilæum for Roskilde 
Folkedanserlaug i år 2020. 

11) Afrunding og afslutning af generalforsamlingen 

Der bydes på kaffe, småkager og drikkevarer under generalforsamlingen. 

Bemærk: Der er garanti for, at man ikke automatisk skal indtræde i bestyrelsen ved 
fremmøde til generalforsamlingen. 
Vi håber, at vi ser rigtig mange medlemmer, der har lyst til at komme og medvirke 

ved generalforsamlingen, så vi kan få en inspirerende fællesdebat. 
Venligste hilsener fra os alle fem i bestyrelsen 

Jens Markvard Andersen, formand 
 

 

Generalforsamlingsbal 

Lørdag den 16. marts i Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101, 1. sal.  Gratis 
adgang for alle medlemmer af foreningerne i Lirum Larum. Gæster 50 kr. 

Program: 
18.00 Fællesspisning af medbragte retter til en fælles buffet. Der opfordres atter til, at 
nogen foredrager en sang el.lign. under spisningen. 

19.30 Roskilde Spillemandslaug 
21.00 Optimisterne 

21.30-22.00 Åben spilleliste 
Der er salg af drikkevarer og vin samt kage, te og kaffe hele aftenen. 
 

 

Støt vores vigtige kultur 

Vi er interesseret i at modtage ideer fra dansere og andre personer, der vil høre mere 
om, hvordan de kan støtte Roskilde Folkedanserlaug og medvirke til fx at udvikle 

vores baller. 
Kom og bidrag med nye ideer, som bestyrelsen kan arbejde videre med - vi glæder os 

til en uformel snak! 
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Skulle vi også være så heldige, at der er nogen, som har lyst til at medvirke i laugets 
bestyrelse, så giv endelig besked til bestyrelsen eller mød blot op til 

generalsamlingen. 
 

 
Fra åbningsballet 2017 

 
Vær også med til at sprede information om betydningen af at støtte denne helt 
enestående folkedanserforening, der har dybe - men nok også lidt usynlige - rødder. 

Vi har videreført og udviklet en danse- og samværsform, som udsprang af de 
antiautoritære strømninger ved ungdomsoprøret i 70-erne, og i dag fortsætter det 

som bekendt med spillemandsmusik og folkedans i Roskilde hver uge året rundt - i 
Musikkens Hus om vinteren og på havnen ved Vikingeskibsmuseet om sommeren. 

Dette danse-setup findes nok ikke andre steder i Danmark! 
Vi har et enestående samarbejde med Roskilde Spillemandslaug og Musikaftenskolen 
Lirum Larum. Vi gør alle vores yderste for at bidrage med en varm menneskelighed i 

vores samvær omkring dans og musik. 
Møder du nye dansere eller andre interesserede, så giv dem vores nye folder om 

foreningerne i Lirum Larum. Denne folder findes igen ved onsdagsaftenerne - ellers 
spørg efter den. 
Støt op omkring Roskilde Folkedanserlaug ved at skaffe flere medlemmer – derved 

står vi stærkere, når vi søger om tilskud. 
Det årlige kontingent er 175 kr. Indmeldelse sker via mail til kasserer Kate Larsen 

(katelarsen13@hotmail.com) og indbetaling af 175 kr. til foreningens bankkonto i 
Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr. 3358453. 

Hilsen fra den lidt for lille bestyrelse: 

John Fritz Mortensen, Kate Larsen - kasserer, Kåre Fog, Roar B. Nielsen - sekretær, 
og Jens Markvard Andersen - formand 

 
 
 

Folk Roskilde 
 
Husk: Kieran Goss & Annie Kinsella (IRL) 

Lørdag den 23. februar kl. 19.30, Gimle, Helligkorsvej 2. 
Læs nærmere i februar-Lirekassen. 
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Imar (SCO) 

Onsdag den 6. marts 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. 
NB: Der vil kunne købes en fællesbillet til denne koncert og Karine Polwart-koncerten 

dagen efter. Pris 200 kr. Billetten kan kun købes ved døren. 
 

I marts måned går Folk Roskilde helt amok med det skotske! Hvis du oplevede Talisk i 
Folk Roskilde i november, kan du simpelthen ikke undlade at komme til koncerten 
med Imar. Her kan du endnu en gang opleve Mohsen Amini på concertina - denne 

gang sammen med et større band, sat sammen af en række af Skotlands allerbedste 
musikere! De er vindere af BBC2 Folk Award i 2018. Og de er det hotteste på 

folkscenen i Glasgow lige nu. De er Imar. 
 

 
 

Deres debutvideo, L’Air Mignonne, gik viral under Celtic Connections i 2016, og året 
efter fulgte deres debutalbum Afterlight. Herpå fulgte en lang turnéperiode, hvor Ìmar 

spillede i England, Skotland, Isle of Man, og på festivaler i Irland, Danmark og 
Canada. 
Imars andet album, Avalance, er netop udkommet i oktober 2018, efter en sommer 

med endnu flere festivaler i Skotland, England, Danmark, Belgien, Isle of Man, 
Spanien, Irland, USA og Canada. 

Adam Brown (bodhrán), Adam Rhodes (bouzouki), Mohsen Amini (concertina), Ryan 
Murphy (uilleann pipes) and Tomás Callister (violin) deler en stærk baggrund i irsk 
musik – omend de kommer fra så forskellige steder som Irland, Isle of Man, Glasgow 

og Suffolk. Imars umiskendelige synergi er dog netop centreret omkring den 
overlappende kulturarv, der er mellem deres forskellige hjemstavne. Og når først de 

åbner for posen af musikalske perler, er der i sandhed dømt folkfest! 

“Striking musicianship, artful arrangements and sheer absolute delight” - Songlines 
“The superb quality of the musicianship here is beyond question. What makes Imar 

exceptional is their ability to combine old and new music in an innovative but 
sympathetic way, the essence of the living traditions of Scotland, Ireland and the Isle 

of Man” - The Living Tradition 
“Totally invigorating and uplifting” - Bright Young Folk 

Kom og lad dig fange ind af Imars helt fantastiske musikalitet. 
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Karine Polwart Duo (SCO) 

Torsdag den 7. marts 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. 

NB: Der kan købes en fællesbillet til denne koncert og Imar-koncerten dagen før.  Pris 
200 kr. Billetten kan kun købes ved døren den 6. marts.  

 
I Folk Roskildes skotske "going amok" fortsætter vi med en blændende duo. 
Karine Polwart er en  fremragende sanger og tillige måske Skotlands bedste 

nulevende sangskriver, der skriver vedkommende sange med udgangspunkt i både de 
store og små ting i livet. 

 

 
 
Karine var med til at danne Malinky tilbage i 1998, men forlod i 2005 bandet for at 

hellige sig sin solokarriere. Hun har gennem årene vist, at hun er en af 
Storbritanniens bedste sangere og sangskrivere, og hendes sange er både gribende, 

inspirerende og livsbekræftende. 
Nogle gange taler de mindste og mest bemærkelsesværdige historier til de stærkeste 
menneskelige følelser og oplevelser. Og sådan er det med Karines sange, befolket 

som de er med barndommens eventyr, ældre naboer, eroderede kyststrækninger og 
mødre på flugt. Hendes talent for fængende melodier, hendes evne til at sige nok 

uden at sige for meget, variationen og dynamikken i arrangementerne forenes i sange 
med stærk nutidig relevans. Karine har også en af de mest iørefaldende sang-
stemmer, der tiltrækker lytteren som en historiefortæller foran pejsen. 

Hun har vundet adskillige BBC Radio 2 Folk Awards for bedste sang, bedste album 
m.v. og senest i 2018 titlen som BBC Radio 2 Folk Singer of the Year. Hun har også 

skrevet musik til film, teater m.v., og hendes seneste teaterprojekt, Wind Resistance, 
har spillet for udsolgte huse i Edinburgh og Glasgow og vandt teaterkritikernes pris for 
bedste musik & lyd. 

Karine Polwart har udgivet en række albummer, bl.a. det meget roste Traces fra 2012 
og senest A Pocket of Wind Resistance - en studioproduktion af hendes prisbelønnede 

teatershow. Hendes seneste album, Laws of Motion, er netop udkommet i oktober 
2018 og har allerede høstet stribevis af flotte anmeldelser. 
Med sig på sin Danmarksturné har hun broderen Steven Polwart på guitar og 

backingvokal. 
Kom og oplev denne fantastiske sanger! 

http://www.roskildebilletten.dk/


 9 

 
 

 
 

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

 

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 (koordinator 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 

 

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

 

 


