Lirekassen
Februar 2021

Denne gang er der indlæg fra:
➢ Onsdagsaftener
➢ Roskilde Spillemandslaug
➢ Roskilde Folkedanserlaug
➢ Musikaftenskolen Lirum Larum
➢ Folk Roskilde

Onsdagsaftener
GODT NYTÅR!

Desværre er der ingen onsdagscafé i januar og februar grundet coronarestriktionerne, men vi håber, at vi ses onsdag den 3. marts på Kildegården til musik
og dans i onsdagscaféen.
Mvh. onsdagskoordinatorerne
Birthe & Kurt
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Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften
Udviklingen i smitte og restriktioner har ikke været gunstig for muligheden for at
afholde laugsaften, så der bliver ikke laugsaften i februar. Så vi må håbe på, at det
bliver muligt i marts, hvor lokalerne i Musikkens Hus også skulle være klar til os.
Generalforsamling
Ifølge vedtægterne skulle den afholdes i marts, og traditionelt meldes datoen ud i
februar-Lirekassen. Men som situationen er nu, må vi udsætte.
Vi håber på, at det bliver muligt i slutningen af april eller maj. Vi melder ud, når det
bliver muligt.
Venlig hilsen
Anders Clausager, oldermand

Roskilde Folkedanserlaug
Aflysninger
Grundet de nyeste coronarestriktioner ultimo december 2020:
Onsdagscaféen er stadig lukket. Den 3. marts flytter onsdagscaféen forhåbentlig
tilbage (hvis coronasituationen til den tid tillader det) til Musikkens Hus, Kildegården
6, 1. sal.
Dobbeltballet 2021 med Jæ’Sweevers og Mads Hansens Kapel, planlagt til den 6.
februar i festsalen på Østervangsskolen, er aflyst for i år.
Generalforsamling
I henhold til vores vedtægter ville vi normalt skulle afholde generalforsamling i marts
måned. Med den nuværende coronasituation er det nødvendigt at udsætte vores
generalforsamling.
Er vi heldige, er det måske muligt at afholde generalforsamling i maj/juni måned.
Nærmere herom meddeles senere.
Fællestur
Vi (især Kate og Kåre)
arbejder med planlægning af
ny dato i foråret (formentlig i
maj måned og helt sikkert i
den periode, hvor frøerne
kvækker) med:
Frøtur på Reersø, besøg i
Kalundborg kirke (med de fem
tårne) samt borganlægget og
Højbyen Kalundborg
Middelalderby med guide og
med aftenspisning der.
Derefter bal i det legendariske
Bjergby forsamlingshus. Mere
herom senere.
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Jubilæumsbal
Sidste års aflyste 45-års jubilæumsbal er nu planlagt til lørdag d. 18. september. Det
bliver et 46-års jubilæumsbal i den pyntede festsal på Østervangsskolen med samme
arrangement, som vi havde planlagt for sidste år: musik af Roskilde Spillemandslaug
og Phønix, danseperformance med Embla og Phønix. Nærmere herom meddeles
senere.
Kontingentfrit år / nedsat kontingent
Ved sidste års generalforsamling fik bestyrelsen følgende opgave, der skal
iværksættes i år. Fordi vi i år 2020 måtte aflyse mange arrangementer, tilbydes
medlemmer og ikkemedlemmer følgende betingelser for kontingentbetaling i år 2021:
Alle, der har betalt medlemskab i år 2020, får betalingsfrit medlemskab i år 2021
(ingen kontingentopkrævning i år). Disse medlemmer vil derfor fra kassereren
modtage bekræftelse på medlemskab for i år.
Alle, der fortryder, at de ikke fik tegnet medlemskab i år 2020, kan få
jubilæumsmedlemskab i år 2021 for den nette sum af 45 kr. Dette tilbud fortsætter
også som vores ”Medlemshvervningstilbud 45 kr.” og gælder frem til d. 31. december
år 2021.
Venligste hilsener fra bestyrelsen og
Jens Markvard Andersen

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 ikke, hvornår vi kan komme i gang med koncerter igen. Vi
ved ikke, om restriktionerne - som de er i dag - bliver forlænget. Men vi ved følgende:
* Koncerten, der var lagt d. 14. januar med Christensen & Kanne Folkband, blev
aflyst. Så snart vi ved mere, vil vi forsøge at finde en ny dato.
* Koncerten d. 11. februar med Fourth Moon & Ainsley Hamill er aflyst.
* Koncerten d. 14. marts med McGoldrick, McCusker & Doyle flyttes til marts 2022 dato kendes ikke endnu.
* Koncerten torsdag d. 18. marts med Theessink & Møller har vi endnu ikke besked
om - men det er sikkert sandsynligt, at den også må aflyses.
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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

