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Sæsonens første

VISEAFTEN
Fredag d. 9. september 2016
i Asminderød Sognegård
(dørene åbnes kl. 19, og vi starter underholdningen kl. 20)

Visevært er Solvejg

Ingmarie Romell og Ann-Catrine Persson
synger alt fra folkeviser og smukke ballader til humoristiske og komiske viser. De kommer fra Sveriges
vestkyst og har sunget og spillet sammen siden firserne, har modtaget stipendium fra Taubes mindefond, og
Ingmarie er udnævnt til rigsspillemand på nyckelharpe. De spiller guitar, bas og blokfløjte.

Man kan høre en lydprøve fra deres CD på deres hjemmeside: www.anncatrineochingmarie.se/lyssna

2
læs
eren
Jeg kender dem fra diverse visefestivaler og -træf i Danmark, Norge og Sverige. Derfor er det mig en meget
s
stor glæde at introducere dem for vores publikum den første aften i denne visesæson.
opm
I vil også få glæde af nogle af vore egne aktive på denne aften, hvor I bl.a. vil høre sange af Jeppe Aakjærærk
i
anledning af, at det er 150 år siden, denne kendte digter blev født.
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Viselige hilsner og på glad gensyn
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Solvejg, visevært
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via vores booking system www.vvin.dk
ntet
hvor du kan gå ind og reservere plads.
,
Vi ser meget gerne, du reserverer plads 14 dage før en viseaften.
eller
brug
HUSK også at gå ind og slette din reservation
den
senest onsdagen før en viseaften, hvis du bliver forhindret i at komme.
ne
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Næste viseaften
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fredag d. 14. oktober 2016
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Jeg har denne gang valgt at tage en af piraterne fra Visens Skib med
nkte
til en aften i Nordsjælland. Eric Sandberg har været med på Skibet i to år nu.
r.
Du
Han er født og opvokset i Finland med svensk som modersmål (et let forståeligt svensk)
kan
og har siden 1976 boet i Sverige. Han har sunget viser i 40 år og er medlem i Malmø og
Helsingborg - har også en tid været medlem af Amagerland og ved derfor en hel del om,
træ
hvad danskerne kender og kan kapere. Han har den dejligste stemme og smukt guitarspil
kke
og synger svenske og også finske, norske og danske sange i egen svenske oversættelse.
dett
e
Han håber meget, at I vil synes om mixet, der naturligvis omfatter Taube, og jeg er sikker
teks
på, at I vil glæde jer over hans smukke stemme og fine guitarspil.
tfelt
til
Hvem der derudover skal forsøde jeres aften er endnu uvist, men det
andr
bliver nogle af vore egne.
e
sted
Visevært: Iben
er
på
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Hvem ville være formand i VVIN?
Det var der mærkværdigvis ingen, der ville være, og hvad skulle vi så gøre?
Vi kunne da ikke bare sådan uden videre lukke foreningen….
Så faldt valget på mig som formand for Visens Venner i Nordsjælland, foreløbig i et år. Og man skulle
måske nok mene, at efter mine 45 år i foreningen, lige fra den spæde start, så måtte det da ligge lige til
højrebenet!
Imidlertid har jeg altid sagt, at formand – det ville jeg aldrig være – ”kun” sekretær. Men der var bare ingen
andre, der ville besmykke sig med den fornemme titel, og så var det altså mig, der blev den ”heldige”!
Jeg skriver dette, for hvis der nu alligevel sidder en pige/dreng, kvinde/mand derude iblandt jer medlemmer,
som synes, det kunne være fint at blive formand for VVIN fra næste sæson, ja – så må I endelig informere
bestyrelsen. Indtil da må vi se, hvordan viseåret forløber. Læs i den forbindelse også Verners glimrende
artikel om ”Viser og VVIN”.
I ønskes alle sammen en rigtig god visesæson.
Lone Valentin, den ny formand

ooooooooooooooo
Viser og VViN
Sæsonen 2016/17 bliver forhåbentlig den bedste i foreningens historie. Det kræver blot, at vi alle gør, hvad
vi kan, for at denne påstand ikke kun skal forblive en ubrugelig påstand, men at vi kan bruge den til noget.
Og hvem er vi? Det er dels vennekredsens medlemmer og dels de aktive optrædende, og da vi er afhængige
af hinanden, skal der ske noget. Men er vi nok til at få denne symbiose til at holde sammen på foreningen?
Vi er dog tilsammen over 100 fornuftige mennesker.
Jeg optrådte i sidste sæson i en viseforening, der ikke havde mere end 2, to, aktive i deres kreds. Foreningen
var derfor overladt til andre viseforeningers velvilje og mulighed for at stille med visesangere. Skete det
ikke måtte foreningen lukke, lige som det var tilfældet med en viseforening i Nordvestsjælland i samme
sæson.
Men det sker ikke for vor forening, eller hur? Om et par år eller 5 vil gennemsnitsalderen dog blandt de
aktive være så høj og visestemmerne tilsvarende lave og skælvende, at vennekredsmedlemmer med eller
uden bærbar lydforstærker hellere vil blive hjemme end være vidne til et forfald. Et fornuftigt valg.
Skal vi så bare sidde på vore faste pladser 5-6 fredage spredt ud over viseåret og lade tingene gå deres skæve
gang? Næ, det skal vi ikke. Vi skal hver især gøre andre, både visenørder og -ignoranter, nysgerrige efter at
se og høre noget særligt. De aktive skal fortælle om glæden ved at vise sig frem/synge viser for et meget
opmærksomt publikum for derved at få en potentiel ny og gerne yngre visesanger omkring de 60 op på
scenen til glæde for sig selv og vennekredsmedlemmerne. De forsøger tilsvarende at lokke gæster med, også
gerne helt ned til 60-årsalderen! Skulle denne øvelse lykkes, vil vor forening kunne bestå i en del år endnu
og på et plan, vi alle kan være tjent med….Men viseåret 2016/17 bliver godt.!
Vi ses
Verner Sjøholm
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Kommende viseaftener:
Fredag d. 9. september: Visevært er Solvejg
Fredag d. 14. oktober: Visevært er Iben
Fredag d. 11. november: Visevært er Johan
Fredag d.13. januar 2017: Visevært er Per (viseansvarlig er Lone)
Fredag d. 10. februar: Visevært er Lise (viseansvarlig er Verner)
Fredag d. 10. marts: Visevært er Verner
Generalforsamlingen finder sted i april måned 2017. Sted og tid endnu ikke fastsat.

O B S!
=====

Da den anden fredag i april måned 2017 er ”Langfredag”, har vi været nødt til at annullere
vores viseaften i april i visesæsonen 2016/17.
Til gengæld bibeholder vi vores lave kontingent på kr. 150,- igen i denne sæson.
Bestyrelsen/

H U L E M Ø D E R:
Mandag d. 29. august hos Solvejg
Tirsdag d. 27. september hos Iben
Torsdag d. 27. oktober hos Johan

Referat fra den ordinære generalforsamling
Visens Venner i Nordsjælland (VVIN)
Mandag d. 25. april 2016 kl. 19.00
i Sognegården, Asminderød
Referent: Lone Valentin.
pkt. 1. Valg af dirigent: Kjeld Tuxen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Vi
var i alt 15 personer tilstede, 10 aktive og 5 vennekredsmedlemmer.
pkt. 2. Formandens beretning: v/Per, se vedhæftet.
Der var ingen kommentarer til formandens beretning, hvorefter beretningen blev godkendt med applaus.
pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Omdelt i kopi, v/Solvejg, som takkede Johan for hjælp
til etablering af nyt regnskabssystem.
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Kommentarer:
*Hvad dækker ”solistudgifter”? Det dækker honorar + km-penge + bespisning.
*Da vi er en almennyttig forening, har vi ingen oplysningspligt over for Skattevæsenet.
*Diverse-posten på kr. 5000,- uden bilag, kan det være entre? Vides desværre ikke.
*Regnskabet starter på en frisk pr. 1. april 2016 – og herefter blev det reviderede regnskab godkendt med
applaus.
pkt. 4. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 150,- pr. medlem pr. år, som blev godkendt med applaus.
pkt. 5. Nyt fra VVD: v/Per, se under ”formandens beretning”.
pkt. 6. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.
pkt. 7. Valg til bestyrelse:
På valg: Per Husfeldt og Johan Bech Pedersen. Per modtager ikke genvalg. Johan modtager genvalg, med
applaus. Iben Hasselbalch blev foreslået og valgt ind i bestyrelsen, med applaus.
pkt. 8. Valg af 2 suppleanter:
1. suppleant: Lene Kragh Pedersen blev valgt med applaus.
2. suppleant: Peter Hansen blev genvalgt med applaus.
pkt. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Grethe Bensen på valg, ønsker ikke genvalg. Kjeld Tuxen blev foreslået og valgt med applaus.
Revisor suppl.: Poul Anker Pedersen (fra vennekredsen) blev foreslået og valgt med applaus.
pkt. 10. Eventuelt:
Kommentarer i flæng:
*Verner havde regnet ud, at vi i snit til vores arrangementer er 67½ person med en deraf faldende entré- &
kontingentindtægt til foreningen. Hvis denne tendens fortsætter, ser det ikke alt for godt ud for foreningens
overlevelse rent økonomisk.
*Vi er 88 vennekredsmedlemmer p.t. + de aktive, i alt en skare på 106 personer.
*Hvad med et PR-fremstød?
*VVHillerød har en venteliste på 58 personer. Per vil sørge for, at disse får en meddelelse om, at de kan
komme ind hos VVIN, hvis de har lyst.
*Hvis vi evt. vil sælge vin/kaffe til en viseaften, vil det give et overskud.
*Hvad med at reklamere i lokalaviserne?
*Kunne man sætte kontingentet lidt op?
*John vil gerne være primus motor for evt. før-omtale af en viseaften + evt. efter-omtale med billeder (FB,
o.a.?). Kender journalist Jannie Fjordside, som det vil være en god ide at invitere med til en viseaften i den
ny sæson, for at hun derefter kan skrive om det. John kan også sørge for PR til lokalradioen.
*Hvad med en artikel i en lokalavis, der gentages nogle gange, og som fortæller om foreningen?
*Synes de bedste aftener er, når vores egne optræder. Men svært da vi desværre nok mister flere aktive hen
ad vejen. Derfor er det en god ide at ”hente” fra andre viseforeninger.
*Vi skal være mere kritiske i valget af de optrædende udefra.
*Verner sluttede af med at takke Per for hans store arbejde i bestyrelsen i mange, men ualmindeligt
hyggelige, år.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, der takkede dirigenten og generalforsamlingen for god ro og
orden.
Mødet sluttede kl. 20.25.
26. april 2016/lv
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Formandsberetning for året 2015-2016.
Dette bliver min sidste formandsberetning. Jeg har været formand i VVIN i første omgang i 4 år fra 2000
og nu i 6 år med nogle års pause mellem de 2 perioder.
Ifølge vedtægterne kan man højst være formand i 6 år ad gangen, så jeg skal stoppe nu. Da jeg imidlertid nu
også er formand for Visens Venner Hillerød, passer det mig udmærket.
Mit formandsjob har været sjovt og hyggeligt, og jeg synes, VVIN er en dejlig viseforening med nogle
dygtige visesangere og en meget engageret og dejlig vennekreds.
Jeg bliver naturligvis i VVIN som aktiv. Jeg går kun ud af bestyrelsen.
Hvad er der sket i årets løb?
I september måned var Edel visevært med emnet Oh-Danmark! Vore egne optrådte og det blev en festlig
aften med en veloplagt Edel, som dog var præget af den alvorlige kræftsygdom, som havde ramt hende. Det
var en flot præstation, men Edel VILLE gennemføre.
Oktober måned var jeg visevært med emnet: Viser fra min visegodtepose.
Det blev også en fin og varieret aften. Solvejg og Alex havde bogstaveligt en pose med viser, som man
kunne trække et ”viselod” fra. Meget fikst.
I november måned var Iben visevært. Vi havde besøg af Brit og Almer, som har et stort repertoire. Det var
et hyggeligt gensyn.
Desuden havde Iben fået fat på Leon Hegelund, som er en fremragende guitarist. Også han har et stort og
alsidigt repertoire. Han sluttede fint af med Nordal Griegs ”Kringsat av Fiender”. Sjældent hørt til en
viseaften.
Det blev også en spændende viseaften, til trods for at ingen af vore egne optrådte!
I det nye år var Solvejg visevært i januar. Hun havde besøg af 2 unge popmusikere. De var meget livlige og
musikalske, men teksterne var lidt fattige, hvilket popsange jo ofte er. De var søde og glade for at optræde.
Solvejg havde også fået fingre i Kjell Aronsson. En fremragende svensk visesanger med et dejligt
repertoire. Kjell har en meget fin udtale, så man forstår hvert ord, han synger. Ham må vi gemme i
huskeren.
I februar måned var Lise Visevært. Hun havde fået fat på Peter Ankerfelt, som blev støttet af Sigurd
Brønnum på bas. De var hyggelige og sang og spillede viser, som Peter alle havde lavet selv. Måske skulle
de overveje også at synge viser fra professionelle forfattere.
I marts måned var Verner som sædvanlig visevært. Aftenens tema var:
1 år efter Halfdan, ikke mere halvdansk, men heldansk! Vi, der kender Verner, misforstod ikke
overskriften.
Vore egne opførte en masse meget heldanske viser, og det blev som sædvanlig en fin aften. Calle Schewens
vals sneg sig ind som fællessang, fordi det dagen efter var Evert Taubes fødselsdag, så skidt, da!
I april måned var jeg visevært. Ole og Annette Nisbeth har 2 sønner, og de har 3 fætre, som alle er vilde
med Shu-bi-dua. Det blev et festligt genhør med de sjove og underfundige viser, og vore egne gav et fint
tilskud til aftenen.
Og således forløb endnu et dejligt viseår.
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Hulemøder:
Det har gennem årene været et stående problem at få de aktive til at slutte op om hulemøderne. Gad vide
hvorfor?! Der er nogle Tordenskjolds soldater, som altid møder op, med mindre de har 4817 i feber. Men
der er mange, som ikke synes, det er umagen værd.
Det kan gerne drøftes på GF, men ellers må den nye bestyrelse finde ud af, hvad man skal gøre ved det
problem. Skal der kun være hulemøde en gang hvert halve år, synes jeg, man bør droppe det. Gør man det
hver anden måned, er det måske en ide.
I den anden viseforening jeg er medlem af, er der et stort fremmøde hver gang. Foreningen har kun
eksisteret i 1½ år, men mange af de, der optræder, er garvede visesangere. Forklaring mangler.
Tidligere var fredag en fast hulemødedag, men det lavede vi om på, for ikke at gøre det besværligt i
familiemæssig sammenhæng. Man kunne måske vælge en anden hverdag i stedet for det rulleskema, vi nu
praktiserer, men så helst ikke en mandag, som er blevet fast hulemødedag i VVHill.
VVD: mht Koda afgift har VVD som tidligere nævnt indgået en aftale med Koda, så vi betaler et beskedent
beløb for hver viseaften, uanset om den er lukket eller offentlig. Der er heller ikke krav om, at vi indberetter
til Koda, hvad der er sunget, men vil man være sikker på, at kunstnerne får, hvad de har krav på, er det en
god ide at indberette, hvad der er sunget. Det kan gøres online eller via mail. Da der har været tvivl om,
hvorvidt indberetning til Koda på mail registreres, har jeg kontaktet Koda, som bedyrer, at indrapportering
via mail er lige så sikker som indrapportering online.
Mailadressen er: koncertrapportering@koda.dk
Visens Venner Kalundborg afholder visetræf fra 25 til 27 juli.
Der vil i august måned blive afholdt et arrangement i form af et samarbejde mellem VVD og AKKS.
Hvad det går ud på, vides p.t. ikke, men det er meningen, at det skal være et reklamefremstød for
visekunsten.
Hjemmesiden:
Jeg håber, I går ind på hjemmesiden, ikke kun når I skal booke plads, for Peter og af og til Poul indsætter
små videoklip fra viseaftenerne, og I finder også Skjælm o.a.
Bookingen foregår i øvrigt, så vidt jeg ved, uden problemer.
Sognegården.
Vi er glade for Sognegården, og der er kommet en ny leder af kirkekontoret: Mette Brask. Mette kom os til
hjælp, da vi pludselig ikke havde noget sted at opbevare vores lys- og lydudstyr. Det har vi nu fået plads til i
Sognegården, og det er en meget stor hjælp, for hvor i alverden skulle vi ellers gøre af det, nu hvor vi ikke
længere kunne opbevare det hos Connie og Hans. Der har det været anbragt i mange år, og det har vi været
meget taknemmelige for.
Der skal lyde en stor tak til Karin og John, som ved hver viseaften sørger for lyd og lys. Dejligt med så
entusiastiske visevenner.
Tak også til de fra vennekredsen som hjælper til med det praktiske arbejde til viseaftenerne.
En stor tak også til Bestyrelsen som det har været en stor fornøjelse af samarbejde med.
Når man lægger så meget frivilligt arbejde i en forening, skal det også være hyggeligt og sjovt, og det har
det været.
Det har også været dejligt at optræde for vennekredsen, som altid er positiv og inspirerende. Tak for det.
Tak også til min kone som har måttet leve med en omkringfarende mand med for mange jern i ilden. Du
har støttet mig hele tiden.
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Det var tragisk at miste Edel, som var utroligt givende og humørfyldt og sammen med Peter altid parat til at
yde en ekstra indsats. Vi savner hende meget, men glæder os over at Peter stadig er der på pletten, når
noget skal gøres.
Til slut er der en person, som jeg har lyst til at rette en særlig tak til, og det er Lone – som jeg også kalder
Lone-Støtteben. Hvis nogle skulle have fået den opfattelse, at min formandstid er gået nogenlunde, så er
det Lones skyld. Lone har holdt mig i ørerne gennem alle år, men altid på en sød og charmerende måde.
Uden dig, Lone, var det aldrig gået. Du har alle de kvaliteter, som en god sekretær skal have: ordensans,
punktlighed, overbærenhed, god til at overskue tingene, dygtighed, men samtidig meget beskeden. Lone har
været engageret i VVIN i masser af år. Et uundværligt faktotum. Tak fordi du har passet så godt på mig.
April 2016

Per Husfeldt
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

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
tlf. 4817 6325
e-mail: solgul@teliamail.dk
mobil: 2855 1843

Best.medl.:

Johan Bech Pedersen, Skovledet 99A, 1.th., 3400 Hillerød
e-mail: johanbp@hotmail.com
mobil: 2970 2968
Verner Sjøholm, Rønnevænget 13, 3070 Snekkersten tlf. 4922 2861
e-mail: sjoholm@mail.dk
mobil: 2348 9336
Iben Hasselbalch, Rypevænget 203, 2980 Kokkedal.
tlf. 4576 4176
e-mail: iben@hasselbalch.com
mobil: 2625 4176

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

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

