
  

  

 

 

Nr. 39(208), februar 2022  

     Sæsonens sidste viseaften finder sted 

Fredag d. 11. marts 2022 

 Asminderød Sognegård 

Dørene åbnes kl. 19.00  

                                               og viseaftenen starter kl. 20.00 

 

Viseaftenen den 11. marts 2022 vil i nogen udstrækning være en kopi af den viseaften i 

januar, som ikke kunne gennemføres. Vi har geninviteret Lilian Irlind fra Visens 

Venner i Hillerød, der sammen med Birgitta Holst Olsson på flygel og  

Leif Larsen på bas vil ’fortælle’ os om den fattige Anna, som går så grueligt meget 

igennem med uduelige mænd. Det vil vi høre i 10 afsnit af Annas Ballader fra 1976, 

skrevet af Ida og Bent From. 

Maibrit Larsen får ligeledes lejlighed til at fremføre de viser, hun ikke fik mulighed 

for at synge i januar. 

For at få ’fyldt helt op’ vil Bent Thorning Bensen bl.a. synge et par lettere vovede 

revyviser, og Johan Bech Pedersen og jeg vil divertere med gårdsangerviser, vi vist 

aldrig har hørt i VVIN-regi. Alt dette rammet ind af fællessange. 

Vel mødt den 11. marts til en aften, hvor vi stadig passer på hinanden, som vi i øvrigt 

altid har gjort. 

Vi ses 

visevært Verner Sjøholm  

 

  

  

  



 

 

ENTRE: Vi modtager desværre IKKE Mobile Pay, men kun 

KONTANTER I DANSKE KRONER. Vi beder så mindeligt om, at du 

har lige penge med, nemlig 75 kr. for medlemmer og 100 kr., hvis du 

er gæst. Mange tak. 

 

 

                 

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: 
       

          Mandag d. 7. marts hos Verner 

      Alle hulemøder starter kl. 18.00 

                og er kun for de aktive. 

 

 

                   

Vi ønsker alle vores visevenner 

en dejlig, coronafri sommer og på glædeligt 

gensyn til september.  

  

  

  

  

  

  

  

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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                  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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