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Vi byder velkommen til sæsonens første

VISEAFTEN
Fredag d. 14. september 2018
i Asminderød Sognegård
(dørene åbnes som sædvanligt kl. 19, og vi starter underholdningen kl. 20)

Jeg har fået den glæde at være visevært denne første aften i sæsonen. Det er jo altid
spændende at skulle indlede den nye visesæson, og til det formål har jeg inviteret nogle gode
visevenner fra Køge. Det er Ellen Lykke, tidligere formand i mange år, og den nuværende
formand Erik Lund-Nielsen, som begge bliver akkompagneret på flygel på bedste vis af
den charmerende Helle Juul Sørensen. Det er en dejlig kombination, og de er inviteret til
at divertere os med alskens gode viser og fine recitationer. Jeg glæder mig meget til at have
dem på besøg. Det er garvede visefolk !!!
Derudover har jeg været så heldig, at Maibrit og Alex har sagt ja til at underholde os
hver for sig og sammen. Det bliver heller ikke kedeligt, tror jeg. Og måske kommer der en
enkelt overraskelse i løbet af aftenen. Det vil vise sig. Denne aften vil jeg sørge for, at vor
kære vennekreds også får rørt tungebåndene, og i skrivende stund er jeg ikke helt sikker på,
hvem der får chancen for at akkompagnere til fællessangene, men det finder jeg ud af her i
den nærmeste fremtid.
Jeg glæder mig til at byde så mange som muligt velkommen til endnu en god sæson i Visens
Venner i Nordsjælland. VEL MØDT !!
På gensyn og viselige hilsner
Solvejg

2

HUSK TILMELDING
via vores booking system www.vvin.dk
hvor du kan gå ind og reservere plads.
Vi ser meget gerne, du reserverer plads 14 dage før en viseaften.
HUSK også at gå ind og slette din reservation
senest onsdagen før en viseaften, hvis du bliver forhindret i at komme.

Næste viseaften, finder sted
fredag d. 12. oktober
På denne viseaften kan I udover vores egne aktive,
der vil prøve at finde sommer- og høstsangene frem,
glæde jer til at høre en ægte 68’er med langt silkehår, nemlig

John Nørgaard

John har skrevet musik og sangtekster siden midt i 60'erne. Han debuterede på LP i 1972
med "Kom Sukker i Cementen". I slutfirserne var han en årrække medlem af Østjydsk
Musikforsyning. I tidens løb har han skrevet til og spillet i stort set enhver genre fra syrerock til lagkage-revy. Jeg har mødt John på Visens Skib, hvor han med sin underspillede
humor vækker lykke blandt publikum. Det håber jeg også vil ske i vores forening, hvor han vil
satse på et dansksproget repertoire.

Visevært: Iben Hasselbalch
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Ligesom sidste sæson er du velkommen til at tage en ven/veninde med som gæst, når du
kommer til en viseaften. Entre for en gæst er kr. 75,-, men gæster under 50 år kommer gratis
ind!
==================

VISEAFTENER i sæsonen 2018/19:
Fredag d. 14. september 2018: Solvejg er visevært
Fredag d. 12. oktober: Iben er visevært
Fredag d. 9. november: Verner er visevært
Fredag d. 11. januar 2019: Per er visevært (viseansvarlig er Lone)
Fredag d. 8. februar: Lene er visevært (viseansvarlig er Solvejg)
Fredag d. 8. marts: Lise er visevært (viseansvarlig er Verner)
Fredag d. 5. april (sæsonafslutning): Verner er visevært

Der afholdes GENERALFORSAMLING i april måned 2019.
Dato og sted vil blive oplyst på et senere tidspunkt.

H U L E M Ø D E R:
Torsdag d. 6. september 2018 hos Solvejg
Onsdag d. 3. oktober hos Iben
Tirsdag d. 30. oktober hos Verner
Fredag d. 7. december hos Per
Tirsdag d. 29. januar 2019 hos Lene
Tirsdag d. 26. februar hos Lise
Onsdag d. 27. marts hos Hanne

Til vennekredsens medlemmer!
HUSK – at du igen i denne sæson kan være med til at præge vores
vennekredsaftener. Har du ideer til fællessange, gæstesolister, m.m., har du nu
chancen. Det kræver blot, at du sender os en mail, så tager vi det op på et
bestyrelsesmøde.
Vi forsøger at gøre vores vennekredsaftener så afvekslende som muligt, men som
sagt så hører vi hellere end gerne, hvis netop du måtte sidde inde med gode ideer.
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Hvervekoncerter på bibliotekerne
VVIN har siden maj 2017 arrangeret hvervekoncerter på bibliotekerne i Nivå, Espergærde, Hørsholm og
senest Humlebæk i februar i år. Iben, Verner, Alex, Solvejg, Hanne og Maibrit har deltaget på skift. Der var
gennemsnitligt ca. 50 publikummer pr. gang, dog færrest i Hørsholm. Vi uddelte de nye brochurer, som
Verner har lavet, og der var god stemning alle fire steder. Vores koncerter har båret frugt, da vi har fået nye
vennekredsmedlemmer fra området, så det har været det hele værd.
Den 24. oktober afholder vi endnu en gratis koncert på Fredensborg Bibliotek, og vi håber naturligvis, der vil
være lige så stor interesse for arrangementet, som der har været tidligere, og at flere finder vej til vores
forening.
En stor tak skal lyde til alle Bibliotekerne, som har stået for opstilling af stole, lydanlæg, kaffe og te og vand
eller vin i pauserne. Mange tak for samarbejdet.
Solvejg

Databeskyttelsesforordningen!!
Syd for grænsen har man siden den 25. maj i år været underlagt en Datenschutz-Grundverordnung, også
nævnt DSGVO. ’So ein Ding müssen wir auch haben’, og det har vi da også fået:
Databeskyttelsesforordningen, GDPR. Forkortelsen er godt nok på engelsk. Det er der så meget, der er.
’Udsalg’ hedder f.eks. nu ’sale’, uden at nogen undrer sig, men tænk, hvis det hed ’Sommerschluss-verkauf’.
Der ville nok komme lidt brok, men angfæng, når det nu er noget fra EU-kommissionen.
Hvad betyder de 11 kapitler med deres 99 artikler i denne forordning for medlemmerne af Visens Venner i
Nordsjælland og den måde, foreningens bestyrelse omgås de data, den ligger inde med om det enkelte
medlem? Det kan ses af sammenskrivningen af de mange artikler med relevans for vores forening af det, der
følger nedenfor.
For at sikre en fair behandling af data om det enkelte medlem betyder det, at bestyrelsen
•

kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede, legitime interesser som
navn, adresse, telefonnummer, og e-mailadresse.
• kun anvender oplysninger, der er relevante og nødvendige i forbindelse med medlemshånd-tering,
herunder kontingentopkrævning, orientering om planlægning, gennemførelse og opfølgning af
foreningens aktiviteter
• ikke indhenter og opbevarer yderligere personoplysninger
• ikke videregiver persondata til trediepart
• sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige og senest ét år efter en udmeldelse af
foreningen.
…og den til enhver tid fungerende formand er foreningens dataansvarlige.
…og således blev 11 kapitler indeholdende 99 artikler udarbejdet af EU kortet ned til 6 korte sætninger, som
forhåbentlig viser sig at være både tilstrækkelige, forståelige og tilfredsstillende.
Verner Sjøholm, medlem af bestyrelsen for VViN
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VISER I VANDKANTEN
Som tidligere år deltog Alex og jeg i visetræffet ”Viser i Vandkanten” i Faxe Ladeplads i anden weekend i
juni. Det er Almer og Britt Simonsen, der er arrangører. De startede for en del år siden med at lave visetræf i
Borsholm ved Hornbæk, dengang de boede i Skovlunde. Nu bor de i Faxe Ladeplads og er meget aktive
deltagere i det kulturelle liv der. Som altid var det super godt tilrettelagt. Man startede med en offentlig
koncert om torsdagen, hvor Kjell Aronsson, vor gode viseven fra Uddevalla i Sverige, og Bente Kure og Leif
Ernstsen gav en dejlig koncert.
Fredag er den officielle startdag på træffet, hvor folk kommer fra nær og fjern for at nyde samvær, viser,
koncerter og god mad og drikke. Nogle bor i ”Huset” – kulturhus – nogle i telt ved siden af, nogle i
campingvogn og andre i B&B i nærheden. Fredag aften spiser man mad fra grillen, som nogle af de frivillige
tager sig af – og de frivillige i køkkenet laver fine salater og alskens mundgodt. Der er tjek på det. Vi sidder
alle på en overdækket terrasse, hvor der er behagelige borde og stole til rådighed. Snakken går, og skålviser
bliver sunget. Derefter er der fri sang i husets stue, og mange bliver oppe efter den officielle del og synger og
spiller og får et glas vin eller øl eller flere. Der dannes grupper, og der snakkes og grines.
Lørdag bliver vi sendt gruppevis til forskellige plejecentre i omegnen, hvor beboerne får en times gratis
underholdning af danske og svenske visesangere i forskellige konstellationer. Der bliver også afholdt koncert
på festpladsen, hvor der er loppemarked og god stemning. I år var vi jo heldige med vejret. Lørdag aften
samles vi atter til grillmad og efterfølgende koncert. Almer og Britt udvælger flere hold visesangere, som
hver får ca. 20 minutter at optræde i. Det fik vi mulighed for i år, og vi blev spurgt om eftermiddagen, om vi
havde lyst til det – og det havde vi !! De udvælger efter flere kriterier, så alle bliver hørt, og det er en rigtig
fin måde at gøre det på. Efter det officielle program er der som altid ”fri leg”.
De skal have stor ros for deres arbejde, både med planlægningen og udførelsen. De er heldigvis omgivet af
søde frivillige, som gør alt for, at vi alle har det godt under hele træffet. Det er mht. mad og drikke, rengøring
af toiletter, pasning af grill, etc. etc. Almer og Britt er til rådighed, hvis der er spørgsmål, og evt. ændringer
tages i stiv arm og med godt humør.
Søndag formiddag er opgaverne fordelt mellem deltagerne, så der bliver ryddet op og gjort rent og pænt, så
vi kan takke af med en farvelsang op ad formiddagen. Vi skilles og glæder os til næste gang. Stor tak til
Almer og Britt.
Solvejg
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VVIN’s bestyrelse:

Formand
og sekretær: Lone Valentin, Rugmarken 49, st.tv., 3060 Espergærde tlf. 4913 5531
e-mail: valentin.lone@get2net.dk
mobil: 2573 8973
Kasserer:

Solvejg Guldberg, Hjørnestenen 1C, 2990 Nivå
e-mail: solgul@teliamail.dk

tlf. 4817 6325
mobil: 2855 1843

Best.medl.:

Verner Sjøholm, Rønnevænget 13, 3070 Snekkersten
e-mail: sjoholm@mail.dk

tlf. 4922 2861
mobil: 2348 9336

Iben Hasselbalch, Rypevænget 203, 2980 Kokkedal.
e-mail: iben@hasselbalch.com

tlf. 4576 4176
mobil: 2625 4176

Lene Kragh Pedersen, Hasselhøj 10, 3070 Snekkersten tlf. 2168 3182
e-mail: lmkp@outlook.com

VVIN’s giro: 9301828 eller
Danske Bank: 1551 9301828

Skjælm’s redaktion/ekspedition/medl.registrering: Lone Valentin
Bordbestilling: Via vores hjemmeside www.vvin.dk

