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Denne gang er der indlæg fra: 

➢ Onsdagsaftener 
➢ Roskilde Spillemandslaug 

➢ Roskilde Folkedanserlaug 
➢ Musikaftenskolen Lirum Larum 

➢ Folk Roskilde 
 
 

 

Onsdagsaftener 
 

TJA - vi kender ikke forsamlingsreglerne på nuværende tidspunkt - håber, men 
forventer ikke, at vi kan mødes endnu! 

Når det bliver muligt at mødes, regner vi med, at det er på Kildegården. 
Husk at holde dig selv ved lige, til vi kan ses igen.  

Hilsen onsdagskoordinatorerne 

Birthe og Kurt 
 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften 

Coronasituationen gør, at det fortsat er usikkert, om vi kan holde laugsaften onsdag 
den 3. marts. Hvis udviklingen åbner mulighed for det, vil der blive givet besked om 
det. Hvis det bliver muligt, vil vi mødes og ved fælles hjælp gennemspille vores 

årsrepertoire.  
Vi har endnu ikke fået klarmelding om lokalerne i Musikkens Hus, så vi må se, hvor vi 

i givet fald kan samles. Vi må håbe det bedste. 

Hilsen 
Anders Clausager, oldermand 
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Roskilde Folkedanserlaug 
 
Dansen ved onsdagscaféen trækker ud. Det tyder ikke på, at det er muligt med 

dans i den nærmeste fremtid. Det afhænger af forhold som forsamlingsregulering, der 
skal åbnes til mindst 50 personer, samt det forhold, at netop dans nok er noget af det 

sidste, det bliver muligt at afholde. Dette betyder, at det måske bliver svært at få lov 
til at afholde onsdagscafé med dans før end til maj – juni. 
Men som Storm P. sagde: ”Det er svært at spå, især om fremtiden”. Hvis han havde 

levet i dag, ville han nok også have tilføjet "og om corona-pandemiens udvikling". 

Det kan være, at vi får mulighed for at afholde generalforsamling uden dans i maj 

måned. Når vi ved mere, bringer vi mere info herom. 

Jens Markvard Andersen, formand 
 

 
 

 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Aftenskolen starter hold med saxofon, guitar, sammenspil, klaver, harmonika, 
alexanderteknik, fløjter, drejelire, sækkepiber og violin, så snart der bliver givet grønt 

lys pga. corona. 

 
 
Desuden bliver der i løbet af foråret weekendkursus i bodhrán-tromme  

og forskellige dansehold. 
Samt debatarrangementer. 

Se aftenskolens hjemmeside via www.lirumlarum.dk 

Venlig hilsen, Mette 
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Folk Roskilde 
 
I skrivende stund ved vi stadig ikke, hvornår vi kan komme i gang med koncerter 

igen. Men vi ved følgende: 
* Koncerten d. 14. marts med McGoldrick, McCusker & Doyle er udsat til søndag 6. 

marts 2022. 
* Koncerten d. 18. marts med Theessink & Møller er udsat til torsdag 17. marts 2022. 
* Koncerten med Fairport Convention er udsat til søndag den 31. oktober 2021. 

Når Gimle åbner igen, vil vi forsøge at finde danske bands til de ledige datoer. Hold 
jer opdateret på vores hjemmeside via www.lirumlarum.dk 

Håber vi snart kan ses til koncerter igen. Pas på jer selv og hinanden! 

KH Lene Buch 

PS: Vi ved endnu ikke, hvornår vi kan holde 

generalforsamling. Kontingentet for 2021 
er stadig 200 kr. Indbetales på konto 

2280 2551 630 806. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

 

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 

 

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


