
 

 

 

 

 

Nr. 13 (182), januar 2015 

G o d t  N y t å r  

ønskes alle vores visevenner!  

V I S E A F T E N 

Fredag d. 13. februar 2015 kl. 20  

i Asminderød Sognegård 

(dørene åbnes kl. 19, og vi starter underholdningen kl. 20) 

 

Der er bestemt noget at glæde sig til. Vi får besøg af den kendte  

operasanger Guido Paevatalu,  
som vil divertere med diverse udvalgte viser og sange til flot akkompagnement på  

guitar af Andy Sundstrøm.  
De har arbejdet sammen i mange år ved meget forskellige koncerter, og jeg har haft den glæde at 

opleve deres samspil ved flere lejligheder. 

 

Denne aften koster 75 kr. for medlemmer og 100 kr. for gæster.   

 

Jeg glæder mig meget til at præsentere de to solister. Vore egne aktive vil naturligvis også være på 

banen. 

 

På glad gensyn 

Solvejg, visevært 

 



 

 

 

 

 

 

Næste viseaften 
finder sted  

Fredag d. 13. marts 2015 

 

Da det nu er blevet besværligt at lytte til giro 413, må vi selv tage over!  Fredag, den 13. marts 2015 

bliver der mulighed for at lytte til jeres eget ViseGiro 315. I skal blot aflevere jeres viseønsker, 

evt. med ’vedhæftet’ visesanger og gerne med en lille bemærkning knyttet til. Dette gøres ved at 

maile til mig på sjoholm@mail.dk      Deadline 15. januar 2015, hvorefter jeg går i gang med at 

sammensætte et program med så mange ønsker som muligt.  

Verner Sjøholm, visevært  

 

 

Viseaftener i sæsonen 2015 

 

Fredag d. 9. januar 2015  Viseværter: Per og Verner  

Fredag d. 13. februar  Visevært: Solvejg 

Fredag d. 13. marts  Visevært: Verner 

Fredag d. 10. april  Viseværter: Grethe og Bent 

Der er INGEN viseaften i maj måned, men der er generalforsamling tirsdag d. 28. april 2015. Tid og 

sted oplyses i næste nummer af Skjælm.  

 

 

HUSK TILMELDING  

via vores booking system www.vvin.dk 

hvor du kan gå ind og reservere plads. 

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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HULEMØDER: 

Mandag d. 26. januar 2015 hos Solvejg Guldberg 

Tirsdag d. 24. februar hos  Verner Sjøholm 

Onsdag d. 25. marts hos ? 

OBS – OBS – OBS !!! Hulemøderne starter kl. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVIN’s bestyrelse: 

 

Formand:       Per Husfeldt, Hansensvej 17, 3400 Hillerød          tlf. 4826 2672 

  e-mail: per_husfeldt@dadlnet.dk 

Kasserer: Edel Bek Pedersen, Præstevejen 51, 3230 Græsted              tlf. 4839 2346  

e-mail: bek_hansen@post.tele.dk 

Sekretær: Lone Valentin, Strandbakken 8, 3060 Espergærde                tlf. 4913 5531  

e-mail: valentin.lone@get2net.dk 

Best.medl.     Solvejg Guldberg, Hjørnestenen 1C, 2990 Nivå                       tlf. 4817 6325  

                         e-mail: solgul@teliamail.dk 

Verner Sjøholm, Rønnevænget 13, 3070 Snekkersten           tlf. 4922 2861  

e-mail: sjoholm@mail.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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