
  

  

 

 

Nr. 36(205), august 2021  

                           Visens Venner i Nordsjælland = 50 ÅR 

V I S E A F T E N 

Fredag d. 10. september 2021 

i Asminderød Sognegård 

Dørene åbnes kl. 19.00  

og viseaftenen starter kl. 20.00 

Kære visevenner 

Efter en alt for lang pause tager vi fat igen den 10. september. Vi, der spiller og 

synger, kan næsten ikke vente med at komme i gang. Vi har sat nye strenge på 

guitaren, stemt klaveret og sunget i vilden sky for fuglene. Der er altså allerede gjort 

mange forberedelser. 

Da der bliver tale om en jubilæumsviseaften, er vore visesangere blevet bedt om at 

synge viser fra de seneste 50 år. Og det skal være dem, de selv holder mest af. Jeg 

kan måske lokke dem til at synge den eller de viser, som med mavens sommerfugle 

flaksende i rummet blev fremført første gang for VVN’s meget dejlige og 

opmærksomme publikum som ’eksamensopgave’. 

På gensyn den 10. september, gerne sammen med en gratist under armen. Det er 

sjovere, når der er mange i salen. 

Sidst men ikke mindst, du medbringer et vinglas, vi serverer et glas vin eller Cava ved 

ankomst for at markere vores 50-års jubilæum.  

Verner, visevært. 
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         Næste viseaften, finder sted 

fredag d. 8. oktober  

 

Visevært er Iben Hasselbalch. Og glæd jer! 

 

Vi får nemlig besøg af Bente Kure og Leif Ernstsen. Det er ikke så tit, vi har mulighed for 

at byde jer på så professionel underholdning, men da viseværten dyrker sangskrivning med 

den kvindelige del af gruppen, har de indvilliget i at komme på absolut vennebetingelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bente og Leif har spillet sammen i over 33 år med en aldrig svigtende intensitet og 

et altid skarpt blik på, at underholdningsværdien og humoren ikke bliver underkendt 

undervejs. De synger sange af egen tilvirkning, men også kendte klassikere – de er bl.a. kendte 

for deres fortolkninger af Jeppe Aakjær. Med musikpriser, konferencier-jobs, alskens 

optrædener på professionelle scener, til festivaler og i foreninger samt 14 cd’er i bagagen er de 

et super professionelt og yderst underholdende bekendtskab. Underholdning med holdning, 

som de siger. Vi kan glæde os til Bentes smukke stemme og guitarakkompagnement og Leifs 
fremragende og personlige harmonikaspil. Og ikke mindst deres samspil! 

 Ud over vores gæster, der naturligt nok vil optage det meste af aftenen, skal I også 

høre Per Husfeldt, der vil give nogle numre fra sit store repertoire. Per bliver 

akkompagneret af Marianne Vad Nørgård på Piano. Og endelig skal I høre Maibrit, der 

sammen med viseværten har fået lidt gang i samspil og -sang med nogle klassiske viser, blandt 

andet. 

Iben 
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Du er stadig velkommen til at tage en ven/veninde med som gæst, når du kommer til 

en af vores viseaftener. Entre for en gæst er kr. 75,-. Gæster under 60 år kommer 

gratis ind. 

 

Ved tilmelding bemærk venligst: NY BORDPLAN 

 

 

        

                VISEAFTENER i 2021 
         Fredag d. 10. september: Visevært er Verner    

         Fredag d. 8. oktober: Visevært er Iben 

                    Fredag d. 12. november: Visevært er Solvejg 
 

                        Viseaftener i 2022 

              Fredag d. 14. januar: Viseværter er Kjeld og Per 

                   Fredag d. 11. februar: Visevært er Lene Kragh P. 

                   Fredag d. 11. marts: Visevært er ? 
                     

                             

          Der afholdes GENERALFORSAMLING i april 2022  

                         Dato, tid og sted oplyses senere. 

 

             Der er ikke planlagt nogen viseaften i april måned. 

                        

  

  

  

  

  

  

  

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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            H U L E M Ø D E R: 
      Mandag d. 6. september hos Verner 

      Mandag d. 4. oktober hos Iben 

      Mandag d. 8. november hos Solvejg 

      Alle hulemøder starter kl. 18.00 

 

           

                    Visens Venner i Nordsjælland 
                                    

 

  

   

                               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                                             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             

 e-mail: kjeldtuxen@gmail.com                       mobil: 2175 1455 

  

                     Kontonr.: Danske Bank: 1551 301828 

 

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

Bordbestilling: Via vores hjemmeside www.vvin.dk  
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