
 

 

 

 

 

Nr. 25 (194), januar 2018 

      Vi ønsker alle vores visevenner 

                        

V I S E A F T E N 

Fredag d. 9. februar 2018 

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

Visevært: Lene Kragh Pedersen                                                                                                                               

På denne viseaften kan I udover vores egne aktive glæde jer til at høre 

Gitta-Maria Sjøberg,  
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                                    hendes ægtefælle Matti Borg 

 

 

samt en ung debutant, nemlig deres søn 

Markus Borg. 

 

 

 

 

 

 

Vi skal selvfølgelig høre en masse svensk, bl.a. Mattis sange fra samlingen "15 sange til digte 

af Gustav Fröding" og sange fra "Lykkedage".  

 

Gitta-Maria Sjöberg er kunstnerisk leder af Nordic Song Festival og har bl.a. en lang 

karriere bag sig som solist i den danske opera og ude i verden. Hun bliver akkompagneret af 

sin ægtefælle Matti Borg, som også har sat musik til flere af de numre, vi skal høre. Markus 

Borg er studerende ved Den danske Scenekunstskoles Musical-akademi i Fredericia, og han 

synger meget gerne viser.  

Glæd jer til den 9. februar. 

Lene, visevært 

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

Til vennekredsens medlemmer! 

HUSK – du 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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Du er velkommen til at tage en ven/veninde med som gæst, når du kommer til en viseaften. 

Gæster under 50 år kommer gratis ind. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Sidste viseaften i denne sæson, 

finder sted 

fredag d. 9. marts 

 

På denne viseaften får vi besøg af Lone Duerlund og Tom Hansen fra Visens 

Venner i Helsingør. De vil fortrinsvist synge nyere viser.  

 

Resten af viseaftenen vil 4 à 5 af ’vore egne’ underholde efter egne lyster, - dog er Bent 

Thorning Bensen blevet bedt om at synge nogle viser af Sigfred Pedersen, som ville være 

blevet 115 år dagen efter, hvis han ikke var afgået ved døden den 2. december 1967, 64 år 

gammel.      ”Jeg skriver ikke for feinschmeckere. De klarer sig nok uden. Hellere glæde en 

masse og få dem til at synge med end blive registreret af de intellektuelle.” (citat: Sigfred 

Pedersen). Det vil Bent give nogle prøver på. Hvis I tager Højskolesangbogen med for at 

kunne synge med på et par af viserne, kan I godt lade den blive hjemme: Der står ikke en 

eneste vise af Sigfred Pedersen i bogen. Skandale! (Han skulle nok ikke have sagt 

ovenstående). 

På gensyn 

 

Verner, visevært,  

der glæder sig til at se så mange som muligt i Sognegården den 9. marts. 

 

 

 

HUSK TILMELDING  

via vores booking system www.vvin.dk 

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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VISEAFTENER tilbage i denne sæson: 

Fredag d. 12. januar: Per er visevært 

Fredag d. 9. februar: Lene er visevært  

Fredag d. 9. marts: Verner er visevært 

 

Der afholdes GENERALFORSAMLING mandag d. 23. april 2018 kl. 18.30. 

Sted: Hos Solvejg i Nivå.  

 

H U L E M Ø D E R: 

Tirsdag d. 30. januar hos Hanne 

Onsdag d. 28. februar hos Verner 

Alle hulemøder starter kl. 18.00 

                :::::::::::::::::::::::::::::::::: 

                                                                                                               

 

 

 

                               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.:     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 

  Lene Kragh Pedersen, Hasselhøj 10, 3070 Snekkersten   tlf. 2168 3182 

  e-mail: lmkp@outlook.com 

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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