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VELKOMMEN til 

V I S E A F T E N  

Fredag d. 13. september 2019  

i Asminderød Sognegård  

 

Kære visevenner 

Da jeg har fået æren af at være visevært ved den første viseaften i sæsonen 

2019/20, glæder det mig, at det er lykkedes at få landsformanden for Visens Venner i 

Danmark Dorte Birch og hendes akkompagnatør Helle Juul Sørensen til at 

underholde os. Det kan kun blive en skøn indledning på sæsonen, da Dorte Birch er en 

meget dygtig og rutineret visesanger, som tolker sine viser med overbevisning. Helle 

har været akkompagnatør i Visens Venner i Køge i adskillige år og har været en meget 

flittig pianist i forbindelse med visetræf rundt omkring i Danmark og i mange andre 

gode sammenhænge, altid med et smil, overskud og fantastisk behandling af 

tangenterne – en suveræn pianist. 

Og jeg skal ikke glemme at nævne, at nogle af vores gode aktive medlemmer har meldt 

sig på banen med et udpluk af deres brede repertoire. Det er jeg meget glad for. 

DERFOR, mød op FREDAG DEN 13. SEPTEMBER 2019, læn jer tilbage og nyd en 

fornøjelig aften. Dørene åbnes som altid kl. 19. Kom gerne i god tid. 

Jeg glæder mig til viseværtrollen og til at se mange af jer, vores trofaste medlemmer. 

På gensyn og visevenlige hilsner 

Solvejg 
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 Næste viseaften, finder sted 

fredag d. 11. oktober 2019  

  

Det bliver virkelig rart at være visevært i oktober. En go’ ven fra mine fordums tider i 

Visevershuset har sagt ja, til at komme og ”lege” med os. Det er Claus Bregengård, et af de 

tre navnkundige medlemmer af Vise Vers Bandet. Tænk at man havde hjerte til at lukke Vise 

Vers Huset i 2006.  Vuggen for så mange fantastiske visesangere lige fra Eddie Skoller til Benny 

Andersen og Poul Dissing.  

Der kommer også nogle af vore egne dejlige visesangere som Johan, Maibrit, Verner og 

Solvejg og Alex, som vil omkranse Claus. 

Kom og vær med og glæd jer!! 

 

På gensyn/hør og masser af visehilsener 

Hanne, aftenens visevært 

 

==================  

 

 

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,-. Gæster under 50 år kommer 

gratis ind. 

  

  

  

  

  

  

  

HUSK   TILMELDING     

via vores  booking system  www.vvin.d k   

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.   
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Slut med slæbet, næsten.  

 

Det er et stort arbejde at få stillet alt an til den enkelte viseaften. Borde skal stilles sammen, 

stole frem og tilbage, lyd og lys, sceneopstilling og alt det andet, der er en af forudsætningerne 

for, at vi kan afholde en god viseaften. 

Men… 

det skal jo også bringes tilbage alt sammen, så ingen næste dag kan se, at der har været 

viseaften aftenen før….slæb - slæb og støn. 

Det er slut nu, næsten! Vi kan lade borde og stole stå, pakke lydanlæg og scene sammen og 

stille det op ad endevæggen, lægge de tunge sangbøger i taskerne og efterlade dem i lokalet. Vi 

skal stort set kun feje gulv og fjerne affald, lukke vinduerne, slukke lyset og aflåse Sognegården, 

når den sidste vise er sunget. 

Og hvordan er det kommet i stand? -Vi har for gode ord og betaling fået kirketjeneren til at 

hjælpe os med meget af det praktiske, og da vores gennemsnitsalder er på cirka 12 gange 0. 

klasseelevernes, er det en stor lettelse for alle, der er involveret i det praktiske arbejde med 

afvikling af vore viseaftener. 

Vi må håbe, at denne ordning kan fortsætte i lang tid. 

Verner Sjøholm 

                                                      

som sidder ved Evert Taubes stambord på ’Den Gyldende Freden’ i Gamla Stan/Stockholm lige 

før Midsommerafton på ’Skansen’. Dejlig lunch med matjesfilet og lune persillekartofler og 

smørsovs, hakket løg, æg og purløgsblomster. Godt øl (ikke Pripps!) og snaps serveret i små 

karafler i en sølvskål med knust is. Besøgte et antikvariat ved siden af, købte bla. Evert Taubes 

’Flickan i Havanna samt ett par visor till’ fra 1922. Man handlede normalt ikke med den slags 

og gav mig en pris på ca. 200 Dkr. Den koster i andre antikvariater mere end 1700 Dkr. En god 

handel!  
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     VISEAFTENER i denne sæson: 

 

Fredag d. 13. september 2019: Visevært: Solvejg 

            Fredag d. 11. oktober Visevært: Hanne 

              Fredag d. 8. november Visevært: Iben 

               Fredag d. 10. januar 2020 Visevært: Per 

                Fredag d. 14. februar Visevært: Iben/Verner 

               Fredag d. 13. marts Visevært: Verner/Iben 

 

             Der er INGEN viseaften i april 2020. 

 

             Generalforsamling finder sted tirsdag d. 28. april 2020 kl. 18.30  

             hos Solvejg. 

 
 

         Visens Venner i Nordsjælland   
                     

      H U L E M Ø D E R: 

 
        Onsdag d. 4. sept. 2019 hos Solvejg 

        Torsdag d. 3. oktober hos Hanne 

        Tirsdag d. 29. oktober hos Iben 

        Mandag d. 6. januar 2020 hos Kjeld 

                                    Mandag d. 3. februar hos Iben/Verner 

                                    Tirsdag d. 3. marts hos Verner/Iben 

                  Alle hulemøderne starter kl. 18.00 

 

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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                     VVIN’s bestyrelse:  

  

 

 

Formand  

og sekretær:  Lone Valentin, Rugmarken 49, st.tv., 3060 Esperg.           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.:     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  

 Kjeld Tuxen, Grønnegangen 8, 3070 Snekkersten       mobil: 2175 1455 

 e-mail: k.tuxen@dadlnet.dk 

  

 

VVIN’s giro: 9301828 

eller Danske Bank: 

1551   9301828  

Skjælm’s redaktion/ekspedition/medl.registrering: Lone Valentin  

Bordbestilling: Via vores hjemmeside www.vvin.dk  
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