
Lirekassen 
Marts 2020 
 

 
 

 

Denne gang er der indlæg fra: 
 Onsdagsaftener 

 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 Folk Roskilde 

 Rødder, Fødder & Stemmer 

 
 
FEBRUAR 

Lørdag 22. Ian Bruce Folk Roskilde 

Onsdag 26. Onsdagsaften  

Lørdag 29. Folkemusikfest RFS / RRoots 

 
MARTS 

Søndag 1. Avet om - Vals Aftenskolen 

Onsdag 4. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Lørdag 7. Martin Simpson Folk Roskilde 

Onsdag 11. Onsdagsaften  

Lørdag 14. Generalforsamlinger Spillemandslauget, 
folkedanserlauget og 
Folk Roskilde 

  Generalforsamlingsbal Lirum Larum-
foreningerne 

Tirsdag 17. Generalforsamling Aftenskolen 

Onsdag 18. Onsdagsaften  

Fredag 20. Theessink & Møller Folk Roskilde 

Onsdag 25. Onsdagsaften  

Søndag 29. Højskolesang Aftenskolen 

 

 

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. 
 

4.3. 

19.30 Henrik Larsen instruerer dansen og Birgitte 
(harmonika) og Karen (violin) spiller til. Velkommen 

til en sjov aften med Henrik fra Stevns - 

www.henrikfrastevns.dk  - der vil introducere os for 

forskellige variationer af scottish, vals, rheinlænder 
og mazurka. Henrik har i de senere år udgivet 

næsten 100 videoer med variationer af scottish og 
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mazurka, og denne aften skal vi prøve nogle af dem. Derudover har Henrik 

også lidt polkaer og valse på programmet. 
21.00 Roskilde Spillemandslaug 

 

11.3. 
19.30 Bunkespil 

20.00 Bette mand i Knibe – Susanne, Jørgen og Lene 

20.40 Kirsten og Eigil 

21.20 Kai Aage, Bue, Annette, Morten og Thomas 
 

18.3. 

19.30 Bunkespil 
20.00 Mandagsholdet under ledelse af Mads Kjøller 

21.00 OlgaPolka - Klaus, Karen og Erik (som denne aften vikarierer for Marianne) 

 
25.3. 

19.30 Bunkespil - sammen med Folkets Hus Spillefolk 

20.00 Folkets Hus Spillefolk 

 
 

Bunkespil: 

11.3. Forspiller: Lise Bergsøe 
Riderankepolka – Pastor Kaj – Pottemagervalsen – Snurrepisken – Skæve Thorvald – 

Den runde Sekstur – Mettes Firtur – Firtur Oksbøl – Lasse i Svarven – Hambo på 

Logen – Livsglæden Vals. Reserver: Bøl Olles Schottish – Jens Frederiksens Polka. 

18.3. Forspiller: Jørgen/Jyllinge 
Kræn Tongs Hans Støkk – Hamborger nr. 3 – Pottemagervalsen – Petersen (Læsø) - 

Rakes of Mallow (familiedans - den med klappelegen). Kontra 4 tuur (danses som 

firtur) – 4 tuur (danses som firtur) – Flyv og Skub Kontra – Frederiks Kontra 
(”gånglåtdans”) – Frøens Hopsa. Reserver: Böl Olles Schottish – Jens Frederiksens 

Polka – Lasse i svarven (hambo). 

25.3. Forspillere: Asger fra Folkets Hus og Jørgen/Jyllinge - bunkespillet afvikles 
sammen med Folkets Hus Spillefolk. 

Nr. 4 Ølfynbo – Rendals Rheinlender – Al Capones Vals – Mazurka eft. Levi Vilsen - 

Kontra med Mølle – Engelsk Kvadrille – Hamborger Sekstur/Polka Sekstur (3+2 med 

tælling) – Tellings Hopsa. Reserver: Böl Olles Schottish – Jens Frederiksens Polka – 
Lasse i svarven (hambo). 

 

 

Onsdagsværter i foråret 

Marts: To af Hver, jsa@jyllingesyd.dk 

Maj: Kirsten Meinertz, kirmei@mail.dk, 21 45 88 02 

April måneds onsdagscaféer har ingen værter! 
Marianne Waarkjær har lavet musikprogrammet, tak. Men det er ikke lykkedes os at 

finde nogen til at påtage sig værtsrollen. Derfor fremlægger vi på onsdagsaftenerne i 

februar og marts en liste, hvor du/I kan påtage dig/jer en eller flere opgaver: 
* Spille for til bunkespil 

* Bage kage 

* Brygge kaffe 

* Rydde op 
* Vaske op 
Vi håber på jeres opbakning  

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

mailto:jsa@jyllingesyd.dk
mailto:kirmei@mail.dk
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NB - angående parkering 
Der er mulighed for parkering uden tidsbegrænsning på den store parkeringsplads ved 

Roskilde Kongrescenter. P-pladsen ved Kildegården har fire-timers begrænsning. 
 

 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 4. 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. 

Denne laugsaften kommer Jørgen 

Dickmeiss (violin) som underviser og 
forspiller ved dansen kl. 21-22. Jørgen 

Dickmeiss er kendt fra Svøbsk, hvor 

han spiller sammen med Maren 
Hallberg (foto). 

Aftenens forløb er: 

18.30 Øvning af aftenens melodier inkl. 

månedens melodi, som er Enkelt 
kæde nr. 95 

19.30 Meddelelser 

19.35 Pause med kaffe/te og brød, og 
øl eller vand 

20.00 Videre øvning 

21.00-22.00 Spil til onsdagsdans 

Aftenens melodier: 

En fædrelandspolka - Kristians 

Schottish - Petersen nr. 94 - Enkelt 

Kæde nr. 95 - Ingers Brudvals - Taterhopsa 
Kræn Tong Hans Støkk - Pastor Kaj - Trippevals nr. 118 - Oxekow - Korsfirtur (nr 6) - 

Den firkantede Sløjfe, Himmerland 

Schottis från Blyberg - Majas hambo - D-durspolska - Bette Mett' - Unser alte Kath - 
Sekstur fra Brandelev - Knud Jepsens vals 

Noderne er også på Folkets Hus hjemmeside: 

http://spillefolk.dk/nodesamling/visrepertoire.php?idno=1687 
 

 

Laugsspil 

Lørdag 14. marts: Lauget spiller til generalforsamlingsballet kl. 19.30-20.30. 
1. afdeling, forspiller Lise Bergsøe: 

Vidars Polka – Fynbo fra Salling (familierheinlænder) – Hamborger Sekstur – Polka 

Sekstur – Vejrmølledans – Drillehopsa. 

Hamborger nr. 3 – Tomas Håårds schottis - Per Skillings Vals – Sekstur på række – 
Hornfeld – Mazurka efter Levi Vilsen. 

Reserver: Bette Mett’ - Russeren – Unser alte Kath. 

2. afdeling, forspiller Jørgen/Jyllinge: 
Fynsk Polka – Oksbølvals nr. 2 - Vagns Schottish – Karis Pers Polska (hambo) – Du 

har så ømt et øje. 

Schottish fr. Idre 2 – Mettes Firtur – Firtur Oksbøl – Den enkelte Kjæde - Morten 
Larsen – Karens Vals - Pigernes fornøjelse (familiedans i G-dur). 
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Reserver: 1. 

august – 
Søren Fogeds 

Styk’ – Oh, 

kunne du mit 
hjerte se – 

Der bor en 

bager. 

 
 

 

 
 

Generalforsamling, fællesspisning og generalforsamlingsbal 

Husk generalforsamling lørdag 14. marts kl. 15 i Musikkens Hus, Kildegården - se 

indkaldelsen i februar-Lirekassen. 

18.00 Fællesspisning af medbragte retter (husk eget service).  

19.30-20.30 Lauget spiller til generalforsamlingsbal 

Fra 20.30 og så længe vi har lyst: Jamsession / ønskekoncert / bunkespil. Tag din 
yndlingsmelodi med - og gerne også en sang. 

 

 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Generalforsamling 

Indkaldelse til generalforsamling for medlemmer af Roskilde Folkedanserlaug lørdag 

den 14. marts kl. 15 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. sal. 

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. Bestyrelsen foreslår følgende ændring af foreningens 
gældende vedtægter: 

Paragraf 1. Foreningens navn Roskilde Folkedanserlaug ændres til Roskilde 

Folkedanserlaug - Lirum Larum 
5) Valg af formand, lige år (Jens, modtager genvalg) 

6) Valg af kasserer, ulige år (ikke aktuelt i år) 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (John, Kåre og Roar modtager genvalg). 

Én bestyrelsesplads er ledig. 
8) Eventuelt (herunder evt. orientering om program forlaugets 45 års 

jubilæumsdag 19. september) 

9) Afrunding og afslutning af generalforsamling 

Medlemmerne opfordres til at sende forslag skriftligt til debatten samt til beslutning - 

sendes til formanden inden 22. februar på jensmarkvardandersen@outlook.dk eller til 

Jens Markvard Andersen, Hyrdeengen 245, 2625 Vallensbæk. 

Vi opfordrer vores medlemmer til at møde talstærkt op. Der serveres drikkevarer og 

småkager. 

Med venlig hilsen 

bestyrelsen / Jens Markvard Andersen, formand 
 

mailto:jensmarkvardandersen@outlook.dk
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Fællesspisning og generalforsamlingsbal 

Kl. 18.00 Fællesspisning af medbragte retter (husk eget service). Deltagerne 

opfordres traditionen tro til at synge en sang. 
Kl. 19.30 Generalforsamlingsbal - gratis for medlemmer af Lirum Larum-foreningerne. 

Kl. 19.30 Roskilde Spillemandslaug. 

Kl. 20.30 Dans til jam og åben spilleliste med sang og spil. 
 

 

 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Sammenspil - alle instrumenter 

Ny sammenspilslærer i folkemusik! Musikaftenskolen har pr. 24. februar ansat Adam 
McKenzie til at varetage musikalsk sammenspil. Kurset er for alle niveauer og for alle 

instrumenter. 

Mandage kl. 19.30-21.00 i Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 106 (1. sal).  
20 lektioner fordelt på 10 mandage. Løbende tilmelding! 

 

 
 

 

Danske/nordiske danse 

Instruktør Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03 

Onsdage kl. 17.50-19.20 - Opstart onsdag 26. februar - løbende tilmelding. 

Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 
Hold nr. 10001 

9 gange 1,5 lektion, i alt 14 lektioner. 

Pris: 490 kr., pens. (Roskildeborger) 390 kr., ledig/efterl. (Roskildeborger) 420 kr. 

Tilmelding på aftenskolelirumlarum@gmail.com eller tlf. 22 11 18 93. 
Betaling til Musikaftenskolen på konto 2905 2551644114. 

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. 

Kontakt gerne underviser for nærmere info. 

mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com
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Avet om - Vals 

Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85 

Søndag 1. marts kl. 13.00-16.40 
Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 

Hold nr. 10107b, let øvede 

Pris: 275 kr. 

Nogle synes, det er det eneste rigtige, og andre 

får kuldegysninger ved tanken. På dette kursus 

nørder vi teknikker og metoder til avet 
omdansning, både hvad angår rotation, 

balance, fodstillinger, kropsholdninger og den 

indbyrdes placering i parret. Vi ser også på, 

hvordan man vender fra ret til avet om og omvendt. Vi skal danse polka, vals, totrin 
og polonæse. 

Kurset henvender sig til alle niveauer, men for at deltage skal man dog som minimum 

kunne danse ovennævnte trin. Det er en fordel at tilmelde sig med en partner. Har 
man ingen partner, kan man evt. kontakte musikaftenskolen - måske har andre 

henvendt sig med samme problem. 

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

 

 

Roskilde som folkemusikkens by 

Har du idéer til nye tiltag til kurser? Forslag til 
undervisere? Forslag til foredrag? 

Så kom til generalforsamling i din 

Musikaftenskole Lirum Larum/Den Rytmiske 
Aftenskole tirsdag 17. marts kl. 18.00 i 

Oplysningens Hus, Kildegården 5, 3. sal. 

Eller send dine idéer til aftenskoleleder Brian 

Hornuff på aftenskolelirumlarum@gmail.com 
 

 

 
 

 

Foredrag/debat: 

Højskolesang 

Med Per Krøis Kjærsgaard 

Søndag 29. marts kl. 14 

Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101. 

Entré: 50 kr. - indbetales til Nordea, 
reg.nr. 2905, kontonr. 255 1644 114, eller 

betal ved indgangen. 

Tilmelding ikke påkrævet, men må gerne 
ske på aftenskolelirumlarum@gmail.com 

eller tlf. 22 11 83 99 - da der er begrænset 

plads. 

Måske har du sunget med på sangen Kære Linedanser - eller Gi’ os lyset tilbage. Nu 

har du mulighed for at møde manden bag sangene, Per Krøis Kjærsgaard, når han 

mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com
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besøger Lirum Larum til et par rigtige “højskolesangtimer”. Oplev et veloplagt 

arrangement med gode historier, anekdoter - og naturligvis masser af fællessang. 
 

 

Les Lanciers 

Instruktør: Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03 
Hold nr. 10110 

Søndag 26. april kl. 12.00-15.40 

Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101, 1. sal 
Pris: 275 kr. 

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. 

 

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

 

 

Folk Roskilde 
 

Husk: Ian Bruce lørdag den 22. februar kl. 19.30. 

Skotske Ian Bruce er manden med den store, flotte 
stemme og de gode – egne – tekster. Et af de bedst 

kendte ansigter på den skotske folkemusikscene. Og han 

har også optrådt på både Tønder, Skagen og Strib 
festivalerne. 

Læs mere i februar-Lirekassen. 

  
 

 

Martin Simpson (UK) 

Lørdag den 7. marts 
kl. 19.30 

(dørene åbnes kl. 19.00) 

Gimle, Helligkorsvej 2 

Forsalg: www.gimle.dk 
100 kr. + gebyr 

Ved døren 125 kr. 

(kontant eller mobilepay) 
Ungepris 50 kr. 

Denne lørdag i marts 

byder Folk Roskilde igen 
på ”en mand og hans 

guitar” – men hvilken 

mand! Martin Simpson er i 

vide kredse anerkendt 
som en af de allerbedste 

guitarister i verden på 

http://www.gimle.dk/
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akustisk og slide guitar, og der er ingen tvivl om, at efter 45 år som professionel 

musiker er Martin Simpson lige nu bedre end nogensinde før. Hans fortolkninger af 
traditionelle sange er mesterværker i fortællekunst, og hans solokoncerter er intense, 

bredt favnende, tryllebindende og dybt bevægende. 

Der er ingen, der er lykkedes bedre med at blande de forskelligartede elementer fra 
britisk, afro-amerikansk og old-timey musik end Simpson. Hans 15 år i USA blev givet 

godt ud. I tillæg har hans egen sangskrivning udmøntet sig i nogle rigtige perler, fra 

den episke Love never Dies til de dybt bevægende Never any Good og One Day. 

Martin har ikke mindre end 32 nomineringer til BBC Radio 2 Folk Awrds, inkl. ni i træk 
som Musician of the Year, en titel, han har vundet to gange. Han har også vundet 

titler for bedste sang, bedste album, bedste gruppe m.v. 

Martin Simpson er bestemt en kunstner, det vil være en dejlig oplevelse at spendere 
en lørdag aften på! 

 

 

Theessink & Møller 

Fredag den 20. marts kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) 

Gimle, Helligkorsvej 2 

Forsalg: www.gimle.dk 75 kr. + gebyr. 
Ved døren 200 kr. (kontant eller mobilepay) 

Ungepris 50 kr. 

 

Det er en ny, spændende række koncerter, der er lagt i trygge, bluesgarvede hænder 

hos Hans Theessink og Knud Møller, når de i foråret 2020 er på turné i Danmark og 

kan opleves i Folk Roskilde. 

Er man til gedigen, velspillet blues, så er man til Theessink & Møller. Hver for sig er de 
kapaciteter i genren. Sammen er de en feinschmecker-oplevelse, der giver både 

gåsehud og smil på læben. Den kompetente blues-duo er garant for, at publikum får 

en intens og medrivende koncert. 
Repertoiret består af sange fra Hans Theessinks fyldige bagkatalog krydret med 

numre fra den traditionelle blues-root-genre, som duoen mestrer så flot. Fremført 

med Theessinks dybe, varme baryton går det lige i eftertænksomme blueshjerter. 

http://www.gimle.dk/
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Koncerterne er garneret med højt kvalificerede lækkerier for guitarentusiaster i form 

af følsomt fremførte improvisationer. 
Både Hans Theessink og Knud Møller har i deres respektive hjemlande, Østrig og 

Danmark, høstet diverse priser og anerkendelser. Knud Møller har bl.a. opnået prisen 

som Årets danske instrumentalist. Hans Theessink har flere gange vundet den 
østrigske Amadeus Music Award for bedste udgivelse i kategorien Jazz World Blues. 

Priser, som de er glade for og stolte af, men selv sætter de allermest pris på 

bluesmusikken. At spille den og være i den – sammen med publikum. Det er det, de 

brænder for, og det, der brænder igennem, når de er sammen på en scene. 
Kom og vær med – der bliver rift om billetterne! 

 

 
Kære medlemmer! 

HUSK det er nu medlemskabet skal fornyes 

– kontingent for 2020 er 200 kr. Tjek på 
hjemmesiden www.folkroskilde.dk hvordan! 

Sæt også kryds ved lørdag 14. marts, hvor 

de fleste Lirum Larum-foreninger afholder 

generalforsamling 
- med efterfølgende bal. 

 

 
 

Rødder, Fødder & Stemmer 
 
 

RROOTS præsenterer 

RROOTS er et fællesskab for roots-arrangører i 

Roskilde, der sammen skal styrke folkemusikken, 
traditionerne og dansene i byen. Det er et 

samarbejde mellem Gimle, Ild i Gilden, Rødder 

Fødder & Stemmer, Nordisk Dans Roskilde, Folk 
Roskilde og genreorganisationen Tempi. 

 

Lørdag den 29. februar løber den første 

udgave af "RROOTS præsenterer" af stablen på 
Gimle, Helligkorsvej 2: en folkemusikfest med 

folk-koncerter, nordisk folkedans, sing-along, talks, Gimle-gryde og godt øl. Aftenen 

slutter med et stort folkebal, hvor musikerne spiller sammen på tværs. 

Program: 

Fra kl. 16 kan du i Gimle-Tanken opleve Nordisk Dans Roskilde (se næste side). 

Kl. 18.00 flytter vi over i Gimles café, hvor Poul Bjerager har samlet en mindre gruppe 
til dansk spillemandsmusik, og Mark Langer fra Ild I Gilden har samlet en mindre 

gruppe til irsk musik. Disse to grupper vil spille fra den lille scene - også under 

spisningen. 

Kl. 20.00 i Gimle-Tanken giver Poul en superkort pep-talk om folkemusikken og 
folkedansen i Roskilde i dag. 

Derefter starter koncerterne med henholdsvis VÍÍK og Trolska Polska (se næste side), 

og det hele kulminerer med et stort folkebal. 
 

Forsalg: 150 kr. Unge under 25 år/studerende: 100 kr. 

Billetter via www.gimle.dk  

http://www.folkroskilde.dk/
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Nordisk Dans Roskilde 

- er især for unge, der kan lide traditionelle danske og nordiske danse. Der danses fx 
polka, schottish, slängpolska og tur- og fællesdanse efter indledende vejledning. 

Roskildeegnen har en masse gamle turdanse - prøv også nogle af dem. 

Musik: Kødbykapellet / Nordisk Dans København 
 

Trolska Polska 

- er et eventyrligt orkester, som 

med medrivende melodier og 
glædesmittende energi tegner et 

fortryllende og festligt billede af 

et væld af skikkelser fra den 
nordiske myteverden. 

Orkesteret består af en række 

talenter fra den dansk/ svenske 
folk-scene, håndplukket af den 

danske multiinstrumentalist 

Martin Seeberg. 

Den syv trolde store besætning 
udgør en hel lille troldesymfoni, 

der med et utal af spændende 

instrumenter vækker jætter, alfer, kanutter, sinkaduser og andet troldtøj til live 
gennem Seebergs iørefaldende melodier. 

 

VÍÍK 

De nordiske folkesange er fulde af skræmmende eventyr, romantiske fortællinger, 
sjove historier om liv, død og mystik. Sammen med nogle af Danmarks og Sveriges 

dygtigste unge 

musikere vil norske 
Elisabeth Vik dele både 

nye og gamle 

folkesange med jer i en 
særligt groovy facon. 

 

 

 
Følg med på www.rroots.dk og www.facebook.com/roskilderoots  

 

 

Musikarkæologiske udgravninger 

To forelæsninger + en ekskursion med emnet de "musikarkæologiske udgravninger" 

og "rekonstruktion" af traditionel musik og dans på Roskilde/Lejreegnen fra 1700-

tallet til nutiden. Alle tre gange v/ rigsspillemand Poul Bjerager. 

Mandag d. 11. maj kl. 19 på Roskilde Museum: 800 melodier, 80 danse, 8 

spillemænd. 

Mandag d. 25. maj kl. 19 på Roskilde Museum: Musikarkæologiske metoder, 
kulturelle rejser gennem tid og landskab. 

Mandag d. 15. juni kl. 17-21: Ekskursion/foredrag med bus - vi besøger findesteder, 

datidens spillemænd og dansearenaer, og mærker en bid af musikken og af dansen 

lige dér, hvor den har rod. 

Arrangør: Folkeuniversitetet. 

Yderligere information, tilmelding og betaling via folkeuniversitetets hjemmeside:  

www.fuko.dk (eller direkte til https://fuko.dk/?post_type=kurser&p=4986). 
 

http://www.rroots.dk/
https://fuko.dk/?post_type=kurser&p=4986
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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, 
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 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 

 


