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Så forsøger vi igen… 

V I S E A F T E N 

Fredag d. 8. januar 2021 

i Asminderød Sognegård 

Dørene åbnes undtagelsesvis kl. 18.30,  

og viseaftenen starter kl. 19.45. 

 

Kære visevenner 

På grund af Coronarestriktionerne kan vi kun være 48 deltagere, inkl. solister, i 

Sognegården, så tilmelding til ovennævnte viseaften vil være efter ”først-til-mølle” 

princippet. Det kan desværre også betyde, at vi bliver nødt til at aflyse, hvis vi synes, 

der er for få tilmeldte. Derfor må vi bede om jeres tilmelding senest den 15. 

december! 

Vi vil naturligvis tilpasse forholdene, så vi opfylder de betingelser, der er stillet for 

arrangementer af den type, dvs. vi holder afstand i indgang og sal, vi har ikke 

fællessang, men I får lov til at nynne, og vi har heller ikke solisterne for tæt på 

publikum. Derudover beder vi jer om selv at medbringe håndsprit, mundbind/visir. 

Der er helt op til jer selv, om I vil medbringe mad eller blot en kop kaffe/kage/vin, 

men vi beder om, at køkkenet kun bruges, hvis absolut nødvendigt.  

 

Vi kan oplyse, at alle vil blive placeret med ansigtet mod scenen og kun 2 ved hvert 

bord for at opretholde den korrekte afstand. 
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Det betyder derfor, at tilmeldingen, når I går ind på hjemmesiden, vil se lidt 

anderledes ud, end den plejer. Har I problemer med tilmelding, sender I mig blot en 

mail eller en sms med jeres ønske, så skal jeg forsøge at klare det for jer. 

Vi må bede om, at I bærer mundbind/visir, når I kommer, og når I bevæger jer rundt 

i salen, men naturligvis ikke når I sidder ned. Og så beder vi om, at I så vidt muligt 

har ”lige penge” med: 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for gæster.  

Vi håber, at vi vil være i stand til at gennemføre denne viseaften, så vi kan komme 

godt i gang til januar 2021. 

Mange visevenlige hilsner 

pbv. 

Lone Valentin, formand og sekretær 

Visens Venner i Nordsjælland 

                                                                                        Bordopstilling 

                                                                                                  8. januar 

                                          Bord 1-5 i rk. 1 (første rk. mod scenen) 

                                          Bord 6-10 i rk. 2 

                                          Bord 11-15 i rk. 3 
                                          Bord 16-20 i bagerste rk. 

 

Næste viseaften … 

Fredag den 8. januar er det tid for genoplukning af vores afbrudte visesæson. Som før 

skrevet åbnes dørene allerede denne aften kl. 18.30. 

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. 
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 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, akkompagneret af 

Marianne Vad Nørgård på piano. Og endelig skal I høre viseværten selv, for hun har nogle nye 

numre i ærmet, som hun gerne vil have fyret af, fordi hun sikkert er forhindret i at optræde i 

både februar og marts. 

 Vær ikke bange for at møde op! Vi anbringer jer med næsen i samme retning, med 

god afstand, vi dropper vilde fællessange (men der kan nynnes med på enkelte) og lufter godt 

ud i pausen. Hvis I også selv tager lidt håndsprit med, burde der ikke være nogen is på koen.
  

Mange julehilsner og på gensyn i januar! 

Iben 

 

        

        VISEAFTENER i resten af denne sæson: 

 
              Fredag d. 12. februar 2021: Lene Kragh Pedersen er visevært  

                            Fredag d. 12. marts 2021: Verner Sjøholm er visevært 

                             

          Der afholdes GENERALFORSAMLING onsdag d. 28. april 2021 kl. 18.30 

                                              Sted oplyses senere. 

                        

      H U L E M Ø D E R: 
Onsdag d. 5. januar 2021 hos Iben 

Februar er endnu ikke fastsat 

Mandag d. 8. marts 2021 hos Verner 
Alle hulemøder starter kl. 18.00 
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Referat fra den ordinære generalforsamling 

Visens Venner i Nordsjælland (VVIN) 

Onsdag d. 11. november 2020 kl. 18.30 

hos Kjeld Tuxen i Snekkersten. 

 

Referent: Lone Valentin. 

Pkt. 1. Valg af dirigent: Per Husfeldt, som kunne konstatere, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet. I alt 7 personer deltog (Solvejg Guldberg, Iben Hasselbalch, Kjeld Tuxen og 
Lone Valentin fra bestyrelsen samt Per Husfeldt, Hanne Wheadon og Zaza Tuxen). 

Pkt. 2. Formandens beretning: v/Lone Valentin, se vedhæftet. Ingen kommentarer til 

beretningen, som således blev godkendt. 

Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab: v/Solvejg Guldberg, som omdelte kopi af 

regnskabet. Ingen kommentarer, og regnskabet blev således godkendt. 

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent: Dette var fastsat til kr. 100,- for sæsonen 2020/2021. 

Entre for medlemmer til en viseaften vil stadig være kr. 50,- og for gæster kr. 75,-. 

Pkt. 5. Nyt fra VVD: Se vedhæftet.  

a) Yderligere kan tilføjes, at der har været afholdt møde i Forretningsudvalget (VVD) d. 9. 

oktober 2020, hvor bl.a. forslag til ændring af vedtægter og forretningsorden blev godkendt. 

b) Per Husfeldt kunne fortælle, at VVHillerød afholder regionalmøde d. 27. marts 2021 i 

Frederiksborghallen (?). 

Pkt. 6. Indkomne forslag: Ingen. 

Pkt. 7. Valg af bestyrelse: På valg var Iben Hasselbalch og Lone Valentin, som begge var villige 
til genvalg. Begge blev genvalgt. 

Pkt. 8. Valg af suppleanter: 

1. suppleant: Hanne Wheadon blev genvalgt. 

2. suppleant: John Macko blev foreslået som 2. suppleant – og valgt. 

Pkt. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Johan Bech Pedersen blev genvalgt som revisor, og Søren Mollerup blev genvalgt som 

revisorsuppleant. 

Pkt. 10. Eventuelt: 

Hanne Wheadon fortalte om Radio Humleborg på FM 104.3, hvor man bl.a. kan høre John 

Macko. 

Iben Hasselbalch har talt med Dorte Birch fra VVD om forsamlingsforbud, og i referat af de nye 

retningslinjer pr. 26. oktober 2020 står der bl.a.: ”Kulturaktiviteter med siddende deltagere kan 

fortsat afvikles med maksimalt 500 tilstede, og uden mundbind når de sidder ned. Alle skal dog 
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sidde i samme retning mod en scene eller en skærm. Alle skal sidde med rette afstand, arealkrav 

og fokus på håndhygiejne. Dette vil muliggøre publikum til sportsbegivenheder, teater, koncerter, 

biografforestillinger mm. 

Forsamlingstallene gælder foreløbigt 4 uger frem fra 26. oktober.” 

 

Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede kl. 19.35. 

 
 

 

Formandens beretning 

Visens Venner i Nordsjælland (VVIN) 2019-2020 

 

Endnu en visesæson er gået, og når vi ser tilbage på den, må vi sige, at det bestemt ikke har 

været en helt ”normal” sæson.  

I marts måned ramte Coronapandemien os virkelig, og alle arrangementer blev aflyst på 

ubestemt tid. Ja, den dag i dag ved vi faktisk stadigvæk ikke, hvordan den kommende periode 

kommer til at se ud. Men vi håber og beder til, at vi kan starte vores visesæson op igen til 

januar 2021. 

På generalforsamlingen sidste år så vi os nødsaget til at hæve kontingentet fra 175 til 200 kr.  

Prisen for entre forblev 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for gæster. I år har vi så måttet udsætte 

den ordinære generalforsamling, som skulle have fundet sted d. 28. april, men som så i stedet 

bliver afholdt i dag d. 11. november, og vi har ved opkrævning af kontingent i august måned 

måttet sænke kontingentet til 100 kr. for sæson 20/21 pga. Covid-19 og derved manglende 
viseaftener, 3 stk. i alt. 

 

Viseaftener i sæsonen. 

Vanen tro startede vi anden fredag i september, nærmere bestemt d. 13. september 2019, hvor 

Solvejg havde tjansen som visevært. Solvejg havde denne gang allieret sig med formanden for 

VVD Dorte Birck, akkompagneret af Helle Juul Sørensen, og det blev en aften med fin 

underholdning. Udover Dorte og Helle deltog nogle af vores egne. 

11. oktober 2019 var det Hanne Wheadon, der var visevært. Gæstesolist var Claus Bregengaard, 

som vakte stor jubel blandt publikum. Det gjorde vores egne også, nemlig Solvejg og Alex, 

Johan, Maibrit, Verner og vores akkompagnatør Kirsten Rasted. 

8. november var Iben visevært. Temaet denne aften var ”tiden, der går”, og det blev så 

glimrende fortolket af vores egne, Verner, Per, Solvejg og Alex, Johan, Maibrit. 

Så gik vi ind i 2020, og d. 10. januar var Per og Kjeld viseværter. Første afdeling var afsat til Jens 

Chr. Hostrup. Anden afdeling skulle vi have hørt Annas Ballader med Lilian Irlind, men Lilian 
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var desværre blevet akut syg, og vi måtte derfor i hast hidkalde nogle af vores egne, som 

selvfølgelig klarede aftenen med bravur.  

d. 14. februar var Verner visevært, og Susse Brandt fra VV Helsingør var gæstesolist. Derudover 

underholdt vores egne på udmærket vis. Vi havde lidt knas med diverse udstyr, ellers en fin 

aften. 

d. 13. marts skulle vi have afholdt sæsonens sidste viseaften med Iben som visevært og med 

gæstesolist Lille Palle. Ligeledes skulle vi også have hørt Maibrit. Men, som før sagt, måtte vi 

aflyse pga. Coronavirus pandemien. 

Bare så trist at denne helt sikkert fantastiske viseaften, som også var sæsonens sidste, ikke blev 

til noget. Men endnu mere trist, ja – det er ikke ordet – er, hvad denne virus har forårsaget i 

hele verden.  

Bestyrelsen havde fra start af sæsonen besluttet sig for ikke at afholde viseaften i april 2020. Vi 

må se, hvad vi gør i den kommende sæson. Vi havde talt lidt om at afholde en viseaften i 

december, for at efterkomme nogle ønsker fra vennekredsen. Men lige nu er det svært at 
beslutte noget som helst. 

 

Sluttelig vil jeg gerne sige 

Tak til vennekredsen, fordi I er sådan et fantastisk publikum. 

Tak til John Macko for trofast at passe lys og lyd. 

Tak til Peter for fotografering på vores viseaftener. Desværre har Peter meldt sig ud af vores 

forening, så vi kommer til at mangle en ”ny fotograf”. 
Og tak til alle jer andre, som yder en stor indsats ved vores viseaftener. 

 

Til allersidst en helt speciel og stor tak til resten af bestyrelsen for det gode samarbejde og for 

jeres altid fantastiske opbakning. Det er jeg meget taknemmelig for.  

 

Lone Valentin 

Formand og sekretær for 
Visens Venner i Nordsjælland                                                      11. nov. 2020 

 

Nyt fra VVD 

Siden sidste generalforsamling den 30. april 2019 har der været afholdt VVD- 
landsmøde den 7. september 2019. Mødet blev afholdt i Helsingør. Fra VVIN 
deltog Solvejg Guldberg og Verner Sjøholm. 
 
I mødet deltog repræsentanter for 27 foreninger fra hele landet.  
 
Der blev på mødet ikke fremlagt forslag til debat, og den almindelige menings- 

og erfaringsudveksling afveg ikke væsentligt fra forrige års landsmødes  
bemærkninger om vanskeligheden, dels ved at begrænse nedgangen i det landsdækkende 
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medlemstal og dels med at få yngre viseentusiaster i tale. Problemet aktualiseredes ved, at 
Visens Venner i Køge oplyste om en kommende nedlæggelse af foreningens aktiviteter, idet der 

ikkekunne skaffes medlemmer til en ny bestyrelse. Foreningen er nu nedlagt. 

Foreningerne opfordredes til at understøtte visebladet ”Nordvisa” ved køb af abonnementer 
for at bevare tilknytningen til de øvrige nordiske viseforeninger og muligheden for at 

vedligeholde interessen for visens vilkår i de nordiske lande. 

De to annoncerede regionalmøder i hhv. Brædstrup og Hillerød blev aflyst pga. den verserende 
virusepidemi. Denne meddelelse fik vi d. 21. marts 2020.  Der er ikke fastsat ny dato for 

erstatningsmøde. 

juni 2020/ved Verner Sjøholm 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Jeg har udgivet Min gode engel digitalt  

 

 

 

 

 

Måske husker I, at jeg i 2014 ved skæbnens tilskikkelse mødte Keith Potger fra The Seekers. 

At jeg sammen med ham oversatte Barbro Hörbergs sang Håll alla dörrar öppna til engelsk, 

Keep All Your Doors Wide Open, og har indspillet den på min anden cd, Drømme og nye sange. 

At jeg desuden oversatte hans sang, Guardian Angel/Guiding Light til dansk – Min gode engel – 

og sang den i Visens Venner i Nordsjælland, akkompagneret af Leon Hegelund. 

Nu er der blevet en produktion ud af det, som I kan høre på YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=LdeBVs9Bf6w 

Den kan også købes på Amazon https://www.amazon.com/Min-Gode-Engel-IBEN-

HASSELBALCH/dp/BO8BLSK1MT 

Musik har ingen alder og ingen grænser! 

Iben Hasselbalch 
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                         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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