33 (202), januar 2020

V I S E A F T E N
Fredag d. 14. februar 2020
i Asminderød Sognegård
Fredag, den 14. februar er det atter tid for en viseaften. I min egenskab af visevært
har jeg tilladt mig følgende uden at spørge om lov: 1) Jeg har bedt Susse Brandt fra
Visens Venner i Helsingør om at vise noget af det, hun kan og 2) jeg har opfordret
vore egne visesangere til at fylde tiden ud rundt om Susse. De er blevet hjulpet lidt
på vej, idet jeg har bedt dem om at forsøge at fremføre ”eviggrønne viser (læs:
evergreens) og sådan…”
”…og sådan” kunne f.eks. være/må meget gerne være den vise/de viser, som de
fremførte ved optagelsesprøven til vores forening. Om vore egne vil rette sig efter
opfordringen vil vise sig den 14.2. mellem kl. 20 og 2230.
Susse Brandt er sikkert kendt af nogle i foreningen, en såkaldt ’gammel kending’. Det
lyder af politisag men dækker over, at hun indtil for ca. 25 år siden var medlem af
vores viseforening. Det fik Visens Venner i Helsingør sat en stopper for i forbindelse
med opstart af foreningen i Sundbyen. Heldigvis er dens formand gået med til, at vi
kan låne hende. Susse vil bl.a. synge nogle af Sebastians viser/sange. Det bliver
spændende, for vi hører for lidt til hans tekster og musik -… og til Susse.
Og så er det bare at vente på, at det bliver fredag, den 14. februar.
Verner Sjøholm, visevært.
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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.

Sæsonens sidste viseaften
finder sted

fredag d. 13. marts

Den 13. marts har jeg den store glæde at kunne præsentere jer for Lille Palle.
I min grønne ungdom blev jeg inviteret til Grønland og Færøerne nogle gange af Forsvarets
Oplysnings- og velfærdstjeneste for at underholde de forlystelseshungrende danske soldater,
der var udstationeret i vores Rigsfællesskab. To af gangene var det sammen med Palle
Andersen – eller Lille Palle - der allerede dengang som 25-årig var kendt i brede kredse med sit
vidtfavnende repertoire af danske sange og sit virtuose akkompagnement. Jeg har nu fået Palle
til at komme og give en prøve på sin store virtuositet og sit underholdningstalent, både som
sanger og som harmonikaspiller. Vi får selvfølgelig også ”Jeg er så ked af den hænger nedad” –
hvor fortolkningen er op til tilhørerens urene tankegang.
Maibrit og jeg vil desuden give en lille smagsprøve på, hvad vi har arbejdet sammen om på det
sidste, og vi synger måske også lidt hver for sig. Der bliver måske desuden plads til en eller to
til af vore egne, men det vides ikke på indeværende tidspunkt.
Så mød op til sæsonens sidste forestilling, hvor I garanteret vil få gang i grinemusklerne igen!
Visevært er Iben.
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Tag en ven/veninde med som gæst. Gæster under 50 år kommer gratis ind
(ellers er prisen for en gæst kr. 75,-). Husk bare at reservere plads efter den hidtidige
gæsteprocedure. Vi skulle jo gerne have plads til den pågældende. Måske viser det sig, at
gæsten godt kunne tænke sig at komme ind i foreningen som vennekredsmedlem eller meget
gerne som aktiv visesanger/musikant. Det kunne vi godt bruge i foreningen.

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

VISEAFTENER i resten af denne sæson:
Fredag d. 10. januar: Per og Kjeld er viseværter
Fredag d. 14. februar: Verner er visevært
Fredag d. 13. marts: Iben er visevært
Der afholdes GENERALFORSAMLING tirsdag d. 28. april 2020 kl. 18.30
hos Solvejg i Nivå
(NB! Ingen spisning).

H U L E M Ø D E R:
Tirsdag d. 7. januar hos Kjeld
Mandag d. 3. februar hos Verner
Tirsdag d. 3. marts hos Iben
Alle hulemøder 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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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:

Best.medl.:

Solvejg Guldberg, Hjørnestenen 1C, 2990 Nivå
e-mail: solgul@teliamail.dk

tlf. 4817 6325

mobil: 2855 1843

Verner Sjøholm, Rønnevænget 13, 3070 Snekkersten
e-mail: sjoholm@mail.dk

tlf. 4922 2861
mobil: 2348 9336

Iben Hasselbalch, Rypevænget 203, 2980 Kokkedal.
e-mail: iben@hasselbalch.com

tlf. 4576 4176
mobil: 2625 4176

Kjeld Tuxen, Grønnegangen 8, 3070 Snekkersten
e-mail: k.tuxen@daldnet.dk

mobil: 2175 1455

Kontonr.: Danske Bank:
1551 9301828

Skjælm’s redaktion/ekspedition/medl.registrering: Lone Valentin
Bordbestilling: Via vores hjemmeside www.vvin.dk

