
  

  

 

 

Nr. 38(207), december 2021  

 

Vi ønsker alle vores visevenner  

 

og   

 

 med masser af visesang 

  

  

  



Årets første viseaften finder sted 

Fredag d. 14. januar 2022 

i Asminderød Sognegård 

Dørene åbnes kl. 19.00  

og viseaftenen starter kl. 20.00 

 

Vi starter det nye år med at invitere nogle visesangere fra VVHillerød. 

Vi skal se og høre Lilian Irlind akkompagneret af Leif Larsen på bas og Birgitta 

Holst Olsson på klaver. De fremfører Annas Ballader af Ida og Bent From. 

Thomas Kirkegaard på guitar med Stig Hansen på el-bas vil synge bl.a. viser af 

Kim Larsen. 

Endelig vil Iben og Maibrit underholde enkeltvis og sammen. 

Det bliver en varieret og meget spændende viseaften - lover viseværten, som er 

Per  

 

 

 

 

ENTRE: Vi modtager desværre IKKE Mobile Pay, men kun 

KONTANTER I DANSKE KRONER. 

 

  

  

  

  

  

  

  

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. 11. februar  

 

I efteråret udkom Anette Prehns bog: "På gådejagt efter Jeppe Aakjærs usungne 

sange". Det vakte min nysgerrighed, og jeg blev inspireret til at opfordre vores egne 

visesangere til at tage Jeppe Aakjær på repertoiret i februar 2022. Det ved jeg, at 

der arbejdes på, og jeg ser frem til at høre nyt og usunget fra mesterens hånd.  

 

Men vi får også en gæst: Accordionisten Buzar Nenic er ikke bare virtuos på sit 

instrument, som han har vundet adskillige priser med, han er faktisk også en 

charmerende sanger. Glæd jer til et blandet program med bl.a. viser og fransk 

musette.  

 

Skal vi ikke fylde salen og hver især tage nye gæster med!! 

På gensyn 

Lene Kragh Pedersen, visevært 

 

        

         VISEAFTENER resten af denne sæson: 
          

 Fredag d. 14. januar 2022, viseværter Kjeld Tuxen og Per Husfeldt 

 Fredag d. 11. februar, visevært Lene Kragh Pedersen 
 Fredag d. 11. marts, visevært Verner Sjøholm 

          

Der vil blive afholdt generalforsamling 

onsdag d. 27. april 2022 kl. 18.30 hos Solvejg i Nivå.                               
                     

 

         H U L E M Ø D E R: 
      Onsdag d. 12. januar 2022 hos Per 

      Tirsdag d. 8. februar hos Lene Kragh P. 
      Mandag d. 7. marts hos Verner 

      Alle hulemøder starter kl. 18.00 

                og er kun for de aktive. 
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Visens venner i Danmark, har fået ny landsformand, Ib 

Østergård, som også er formand for Visens Venner i Horsens. 

Han afløser Dorte Birch, som har været formand i mange år. 

VVIN ønsker Ib held og lykke med posten. 

 

 

 

                    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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