
  

  

 

 

 

 

Nr. 28 (197), oktober 2018  

V I S E A F T E N  

Fredag d. 9. november 2018  

i Asminderød Sognegård  

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

Jeg, Verner, skal være visevært denne aften.  

To dage efter, den 11.11. er det hundrede år siden, at 1. Verdenskrigs vanvid ophørte. Det vil 

jeg kort markere bl.a. ved at læse et brev op, som min kones farfar sendte til hendes far til 

hans 4-års fødselsdag. Farfaderen lå et eller andet sted i Flandern, fik et såkaldt 

’Heimatschuss’, som han senere døde af. Denne markering bliver fulgt op af et par viser med 

tilknytning hertil, idet Iben Hasselbalch vil afrunde dette lille intermezzo ved at synge Boris 

Vians ’M. le Président’ og visen om Francis i skyttegraven. 

Hovedsigtet med denne indledning skulle også gerne være, at man ikke rigtigt kan måle det 

gode i livet, hvis man ikke også har ondskaben inde i beregningerne. Der vil derfor af de 

øvrigt optrædende blive lagt vægt på viser med et muntert/glædeligt indhold. Vi skal jo gå 

opløftede hjem! For at opfylde dette har jeg bedt nogle af vore egne aktive og  
Anna Jonsson, som har gæstet os et par gange, og som jeg glæder mig til at synge sammen 

med, om at tage sig af den side af livet. Som en lille krølle på opfordringen er alle blevet bedt 

om også at tage en eller flere af Højskolesangbogens 572 sange/viser med. 

Højskolesangbogen i sin nuværende form synger nemlig så at sige på sidste vers, idet den skal 

revideres i løbet af 2019. 

Jeg glæder mig til at se en propfuld sal den 9. november! 

Verner Sjøholm, visevært 

 

 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 Næste viseaften, finder sted 

fredag d. 11. januar 2019  

  

 

Denne aften kommer Visens Venner Hillerød på besøg. 

Emnet er Nordiske Viser og her er nok at tage fat på.  Samtidig er vi i den specielle 

situation, at landet har mistet 2 fyrtårn: Benny Andersen og Kim Larsen.  Især Benny A 
har betydet meget for visekunsten.   

Desuden er det i år 75 år siden, at menneskerettighederne blev vedtaget, nemlig d. 3. 
september 1953.    

Emnet er stort og mulighederne er mange. Programmet er knapt nok i støbeskeen, men 
det kan ikke undgå at blive spændende!! 

Vel mødt. 

Visevært Per 

 

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

 

Ligesom sidste sæson er du velkommen til at tage en ven/veninde med som gæst, når du 

kommer til en viseaften. Entre for en gæst er kr. 75,-, men gæster under 50 år kommer gratis 

ind!   

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

 

  

  

  

  

  

  

  

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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       VISEAFTENER i sæsonen 2018/19: 

  

  Fredag d. 12. oktober: Iben er visevært  

                                  Fredag d. 9. november: Verner er visevært  

                     Fredag d. 11. januar 2019: Per er visevært (viseansvarlig er Lone)  

                       Fredag d. 8. februar: Lene er visevært (viseansvarlig er Solvejg)  

                Fredag d. 8. marts: Lise er visevært (viseansvarlig er Verner) 

       Fredag d. 5. april (sæsonafslutning): Verner er visevært  

  

                       Der afholdes GENERALFORSAMLING  

         tirsdag d. 30. april 2019 kl. 18.30 (NB! INGEN spisning)   

                                     hos Solvejg i Nivå 

  

 

      H U L E M Ø D E R: 

 
       Tirsdag d. 30. oktober hos Verner 

       Fredag d. 7. december hos Per 

       Tirsdag d. 29. januar 2019 hos Lene 

       Tirsdag d. 26. februar hos Lise 

                                   Onsdag d. 27. marts hos Hanne 

 

 

 

 

  

 

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.  

  

 



 

                                              

 

 

  

   

                               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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