
  

  

 

 

Nr. 37(206), oktober 2021  

V I S E A F T E N 

Fredag d.12.november 2021 

i Asminderød Sognegård 

Dørene åbnes kl. 19.00  

og viseaftenen starter kl. 20.00 

Jeg glæder mig til at byde velkommen til  

Lena Saul og Klaus Helsøe, som har sunget viser sammen i 12 år.  

Deres repertoire er bredt og omfatter både gamle og helt nye viser med plads til både 

humor og eftertænksomhed. Klaus akkompagnerer til sangen på sin harmonika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



Når de optræder, sker det ofte i form af causerier, hvor viser og historier supplerer 

hinanden. 

Begge er aktive i Visens Venner Brønshøj, hvor Lena samtidig er foreningens formand. 

I 2018 udgav de Cd’en: ”Da København brød voldene”. Den indeholder 18 viser primært 

fra anden halvdel af 1800’tallet. Tilsammen fortæller de historien om, hvordan 

København udviklede sig fra en middelalderby bag volde til en moderne storby. Nogle 

af viserne er kendte, men der er flere, som kun Lena og Klaus synger. På Cd’en får de 

hjælp af Erik Petersen på guitar og kontrabas. Cd’en har en 12 siders booklet, der 

uddyber de historier, som viserne fortæller. 

På viseaftenen diverterer de med nogle af de gamle københavnerviser fra Cd’en. 

Derudover giver de deres visefortolkninger af moderne sangskrivere såsom Steffen 

Brandt, Sebastian, Sys Bjerre og Benny Holst. 

På glad gensyn. 

Visevært Solvejg 

 

 

 

ENTRE: Vi modtager desværre IKKE Mobile Pay, men kun 

KONTANTER I DANSKE KRONER. 

 

 

Du er stadig velkommen til at tage en ven/veninde med som gæst, når du kommer til 

en af vores viseaftener. Entre for en gæst er kr. 75,-. Gæster under 60 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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         Næste viseaften, finder sted 

fredag d. 14. januar 2022  

 

Viseværter er Kjeld Tuxen og Per Husfeldt 

                 Nærmere om denne viseaften i SKJÆLM sidst på året.    

 

        

                VISEAFTENER i 2021 
          

         Fredag d. 8. oktober: Visevært er Iben 

                    Fredag d. 12. november: Visevært er Solvejg 
 

                        Viseaftener i 2022 

              Fredag d. 14. januar: Viseværter er Kjeld og Per 

                   Fredag d. 11. februar: Visevært er Lene Kragh P. 

                   Fredag d. 11. marts: Visevært er? 
                     

                             

          Der afholdes GENERALFORSAMLING i april 2022  

                         Dato, tid og sted oplyses senere. 

 

             Der er ikke planlagt nogen viseaften i april måned. 

                        

 

         H U L E M Ø D E R: 
       

      Mandag d. 4. oktober hos Iben 

      Mandag d. 8. november hos Solvejg 

      Alle hulemøder starter kl. 18.00 
                og er kun for de aktive. 
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50 år i Visens Venner i Nordsjælland (VVIN) 

På vores 50 års jubilæumsaften i VVIN fredag d. 10. september 2021 henvendte flere 

af vores medlemmer sig til mig og spurgte, om jeg ville sætte navn på de 3 personer, 

der havde været med i VVIN i 50 år, og som var til stede denne aften, - personer, 

Verner havde nævnt i sin velkomsttale, dog uden navns nævnelse. 

De 3 personer er: Grethe Bensen, Bent Thorning Bensen og undertegnede   

 

 

 

 

 

Lone Valentin, aktivt medlem i 50 år, sekretær for foreningen i næsten 50 år, formand 

i de sidste 5 år (siden april 2016). Jeg satte mine ben i Visens Venner i Nordsjælland 

d. 19. november 1971 for allerførste gang, og da jeg for det meste nu arbejder i 

kulissen og ikke er på scenen mere, ser jeg altså cirka sådan ud, skulle nogen af jer 

være i tvivl om det. 

Når jeg nu har jeres opmærksomhed, synes jeg lige, jeg må fortælle jer lidt om dette 

blad SKJÆLM. Det allerførste nummer af SKJÆLM blev sendt ud til foreningens 

abonnenter i februar 1977. Til redigering af bladet dengang blev der nedsat en lille 

arbejdsgruppe, bestående af 3 personer, nemlig Kaj Agerbæk, Knud Michelsen og 

undertegnede. 

I årenes løb har jeg talt mig frem til at have redigeret og skrevet 205 numre af 

SKJÆLM, dette er således nr. 206, indtil januar 2012 i A5-format, derefter i A4-

format, hvor jeg også kunne begynde at sende bladet ud pr. mail. I den spæde start 

sad jeg og ”klippe-klistrede” indslagene ind i bladet, hvorefter det blev kørt til 

trykkeri, hentet igen og sendt ud pr. post. 

Vi var 35 aktive medlemmer fra start i 1971. I dag er vi desværre et meget mindre 

antal. Men vi lever stadig og forsøger efter bedste evne at gøre viseaftenerne så 

festlige og minderige som muligt for jer alle sammen. 

Så på gensyn kære visevenner til endnu flere dejlige stunder sammen. 

Jeres formand og sekretær  

LONE 
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                    Visens Venner i Nordsjælland 
                                    

 

  

   

                               VVIN’s bestyrelse:  

  

 

Formand  

og sekretær:  Lone Valentin, Rugmarken 49, st.tv., 3060 Espergærde 

            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 9301828 

 

Skælms redaktion/ekspedition/medl. registrering: Lone Valentin  

Bordbestilling: Via vores hjemmeside www.vvin.dk  
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