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Formanden har ordet: Virket, december 2013  
 
KÆRE VISEVENNER! 
 
Godt nytår og tak for alle de dejlige viseaftener, vi har haft sammen i 2013. Hver 
eneste aften har været noget helt specielt, og de har alle været meget forskellige. 
Det er sådan, jeg synes vores viseforening bør være. Ingen regler uden undtagel-
ser. Det skal og kan vi gøre, fordi vi (heldigvis) ikke alle er ens. 
 
Det er så dejligt, at vi får nye medlemmer, og her vil jeg benytte lejligheden til at 
sige VELKOMMEN I VISENS VENNER i Nykøbing F. 
 
Allerede nu får vi længere dage og mere lys, så lad os samles i de kommende 
måneder og lytte og synge og få masser af glæder ved fællesskabet med sang. 
 
Den 30. januar får vi et dejligt genhør med Erik Grip, som jo i 2013 har glædet os 
med sine viser i 50 år. Vi ser frem til en fin aften, Erik. 
 
Allerede ugen efter, den 6. februar, har vi generalforsamling. Jeg håber, I vil møde 
talstærkt op. Vi skal finde et nyt bestyrelsesmedlem, da Eskil gerne vil have lidt 
frirum. 
 
Hvad musikken angår, så kunne vi godt bruge yderligere akkompagnatører i for-
eningen. Heldigvis har vi spillemænd både på klaver, harmonika og guitar, og TAK 
fordi de så flittigt er på, men hvis I derudover kender en, som en gang imellem 
kunne have lyst til at give en hånd med, så må I endelig sige til.  
 
Efter generalforsamlingen vil Birthe Simonsen føre os igennem en afdeling med 
Lulu Ziegler. Det kan I læse om i bladet her. 
 
Tænk, vores forening har 20 års fødselsdag i 2014. Det vil vi markere ved vores 
viseaften den 27. februar. 
 
Tak til alle ”mine” dejlige aktive, både på scenen og ikke mindst jer i salen. Tak for 
hver en lille snak, når vi mødes ude i byen. Det betyder meget for mig. Tak til Ka-
ren og alle jer andre bidragsydere til dette blad. Jeg synes stadig, det er et af de 
bedste i landet. 
 
På glad gensyn 
Elisabeth 

 

 

Blomstercentret 
Herningvej 10 - 4800 Nykøbing F. 

Tlf. 54 86 00 17 
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Siden sidst …   
 

 
ELISABETH (virketvito@gmail.com) skriver: 
 
Landsmødet i Ebeltoft 
I september deltog Ane Lise, Lilian og jeg ved det årlige landsmøde, og her blev 
Dorte Birch fra Kalundborg valgt til ny landsformand. Der blev igen drøftet Koda-
afgifter og Visens Venners nye aftale med Koda. Heldigvis har vi i vores forening 
Karen, som kender alt til regler om dette og sørger for at indrapportere, hvilke 
komponister og tekstforfattere vi har gjort brug af.  

 
Ny aktiv på scenen 
Det er dejligt, at vi har fået endnu en solist med. Tak til Lilian, fordi du vil 
være med til at berige os med gode toner. 
 

E-mailadresser 
Det ville være godt med endnu flere, som ville sende mig deres e-mailadresser. 
Ligeså ville jeg være glad for at få besked, når I ændrer e-mail eller flytter. 
 
Ønskebrønden 
Tak for alle sedlerne i postkassen. Som før omtalt vil der komme 
nogle af jeres ønsker med i april. Dernæst tager vi jeres forslag 
med i betragtning, når vi planlægger næste sæson. Til slut bliver 
sedlerne arkiveret, men de kan altid tages frem igen til fornyet 
inspiration, så bliv endelig ved med at finde på. Det er guld 
værd. 
 
CARSTEN (caaj@mail.tele.dk) skriver: 

 
Det Nordiske Visemagasin Visor/Viser 
Som I nok har bemærket, er der udkommet et nyt nordisk visema-
gasin. Det 1. nummer af Visor/Viser har ligget til gratis udlevering 
ved kassen, og nr. 2 har I kunnet købe for kun 25 kr.  Bladet kom-
mer vidt omkring i visernes univers med artikler fra både Norge, 
Sverige og Danmark. Vi håber, I vil være med til at støtte op om det-
te gode initiativ. 

 
REDAKTØSEN (karen@karenzubari.dk) minder om: 
Næste deadline for stof til Vise Tidende er den 10. juli 2014. Alt hvad du kan 
bidrage med modtages med tak. Husk: Bladet er kun så godt, som du selv gør det 
til, så er der stof du savner, eller ting du ønsker at dele med andre, så skriv til mig. 
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PLANLÆGNINGSMØDE 
Mød op og giv dit besyv med, når visesæson 2014/15 skal planlægges. Måske har du 
en god ide til et emne eller en gæst? Måske vil du være med på scenen? Eller måske 
være visevært? Det er på planlægningsmødet, at ideerne kommer på bordet, og alle 
medlemmer af foreningen er velkomne til at deltage. Vi mødes: 
torsdag d. 15. maj 2014 kl. 19.00  
hos Aarslew-Jensen, Gaabensevej 44, 1. sal, i adm.bygningen over gården. 
 
VIRKETHUS 
Igen i år mødes vi til ”Sang i det fri” på en dejlig sommer-
lørdag. Vi har booket Virkethus og mødes på terrassen 
med madkurv, drikke, kaffe/te, kage etc.  
lørdag d. 5. juli 2014 kl. 12  
Virkethus, Virketvej 39, i udkanten af Hannenovskoven. 
 
EN VISEAFTEN BLIVER TIL – fotografen kom forbi: 
Solister og musikere øver juleviser. Det er et stort arbejde – og rigtig sjovt! 

        

Gå ud og hør VISER OG GOD MUSIK – i 2014  ����    
 

Dato Tid Sted Arrangement 
6/1 19.30 Visekælderen, Karise Anna, Niels og Hans: Sange og viser på dansk 

19/1 15.00 PH Cafeen, Halmtorvet 9A, Kbh. V Janne Lærkedahl og pianist Torben Kjær 

23/1 19.00 Fjendstrupvej 2, Maglebrænde Gamle Skole Burns Night med spisning først 

31/1 19.00 Nysted Biograf-Teater, Jernbanegade 7, Nysted Duoen Hvid Bille m/”Postkort fra Lolland” 

2/2 15.00 PH Cafeen, Halmtorvet 9A, Kbh. V Halfdanskerne 

3/2 19.30 Visekælderen, Karise Højskole Halfdanskerne 

16/2 15.00 PH Cafeen, Halmtorvet 9A, Kbh. V Tullemor Band 

27/2 19.30 Fakse Ladeplads Erik Grip 

2/3 14.00 PH Cafeen, Halmtorvet 9A, Kbh. V Visesanger Peter Abrahamsen 

16/3 14.00 PH Cafeen, Halmtorvet 9A, Kbh. V Peter Vesth med gæst 

30/3 15.00 PH Cafeen, Halmtorvet 9A, Kbh. V Bente Kure og Leif Ernstsen 

11/4 20.00 Maribo Musikforening Halfdanskerne 

13/4 15.00 PH Cafeen, Halmtorvet 9A, Kbh. V Allan Mortensen 
 

 

 
 
 
 

ANNONCE  

Sange til årets dage – BOG + CD  
Tekst: Karen Zubari – Musik: Maria Nyboe 
ISBN-nr. 978-87-995988-0-9 – 100 kr. 
Tlf. 22180935, karen@karenzubari.dk el. hos Arnold Busck, Nyk. 
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Viseaften torsdag d. 30. januar 2014 
 

50 års scenejubilæum i 2013 – vi præsenterer med stolthed vores egen 

ERIK GRIP - og forhåbentlig Henrik Gunde 
Sidst Erik Grip og Henrik Gunde besøgte os var i sept. 2009, og i 2013 kunne Erik 
Grip så fejre 50 års jubilæum på den danske musikscene. Erik er medlem hos os 
og har barndomsminder fra Nykøbing, så det er en helt særlig glæde for os at 
være med til at markere denne milepæl i hans lange karriere.   
 

Om Erik Grip kan vi bl.a. læse flg. på www.grip.dk: 
 

 

Erik Grip 
f. 1947 – aktiv vise- og folkesanger siden 1963. 
Erik Grip er om nogen eksponent for den nyere folke-
musik i Danmark. Med rødder i de dansk/nordiske tradi-
tioner og samtidig inspireret af Pete Seeger, Bob Dylan 
og den amerikanske folk-revival løftede han dansk fol-
kemusik til nye højder og nyt publikum fra 1960´erne 
og frem sammen med Cæsar, Per Dich, Trille, Benny 
Holst og Povl Dissing. 
Sammen indtog de det berømte spillested Tivolis Vise-
Vers-Hus, dengang ledet af den legendariske Thøger 
Olesen. ”Syng dansk” - formanede Thøger os. ”Og hvis 
I øver jer længe nok, bliver I også gode til det”. – ”Og 
vi er her endnu”, siger Erik Grip.   

Erik Grip har nu været aktiv i 50 år, kendt for sine 
melodier til og tolkninger af klassiske danske dig-
te. Sangen ”Velkommen i den grønne lund” med 
tekst af N.F.S. Grundtvig blev det store folkelige 
gennembrud. Men også andre danske digtere har 
fået sat melodier til deres digte af Grip og bliver 
sunget i alle hjørner af landet. 

 
Til dato er der udsendt 34 album i Erik Grips navn, og det samlede salg har 
rundet 850.000 enheder. Senest er det netop udkomne album: ”Viser gen-
nem fem årtier”, hvor Grip har valgt at fejre sit jubilæum ved at vise sam-
spillet med jazzpianisten Henrik Gunde. 

 

Visevært: Bestyrelsen 
Entré: Medlemmer 100 kr. – Gæster 160 kr. 
Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med 

 

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Hermed indkaldes til 
 

Ordinær Generalforsamling 

 
 

Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2, (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  

 
 

 1. Valg af dirigent 
  2. Formandens beretning 
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab 
  4. Fastsættelse af kontingent 
  5. Indkomne forslag 
  6. Valg af formand i lige år.  
   På valg er Elisabeth Teilmann, som modtager genvalg 
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.  
   På valg er Kaj Danholt, som modtager genvalg,  

og Eskil Irminger, som ikke modtager genvalg.  
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  
   På valg er Birthe Ruth Christensen og Lilian Fugl.  
   Begge modtager genvalg. 
 9. Valg af 1 revisor. 
 10.  Valg af 1 revisorsuppleant. 
   11. Eventuelt. 
 

Alle forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingens afholdelse, ligesom kandidater til den 
ledige plads i bestyrelsen bedes melde sig på banen. 
 
 

Efter generalforsamlingen er Birthe Simonsen visevært for en aften om 
 

 

 

Lulu Ziegler 
 
Birthe skriver: 
”En aften tonede Lulu Zieglers ansigt frem på 
TV-skærmen, og Lulu sang ”Den dejligste vi-
se i verden.” I min erindring stod pludselig Lu-
lu Ziegler Kabareten. Det var en forårsaften i 
1949 ved Kongens Nytorv.             Fortsættes … 
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LULU ZIEGLER – fortsat fra forrige side: 
 
Tre piger, nylig importeret fra provinsen, sad med spidsede ører og øjne 
på stilke i det særprægede lokale. Stoftapeter var der på væggen, stuk i
loftet og krystallysekroner, nøjagtig som det havde set ud før 2. verdens-
krig. Lulu var den elegante værtinde og visesangerinde – en ”diseuse” –
kendt i hele Europa, og med i kabareten havde hun Kjærulff-Schmidt og 
andre (måske den flotte Sigfred Johansen!). 
 
Lulu Ziegler åbnede sin kabaret i 1940, men lukkede i 1942, da alt blev for 
besværligt under den tyske besættelse. Hun åbnede dog igen i 1948 i
samme ånd, politisk præget, men også med sødme og speciel charme. 
Mange i ind- og udland har glædet sig over at høre Lulu Ziegler synge, el-
ler har selv sunget viserne. 
 
Sådan er det også med os i Visens Venner.   
 
Om en Lulu Ziegler-kabaret i MultiCenter Syd drømmer vi ikke, men vi 
håber, at medlemmerne efter generalforsamlingen vil lægge øre til nogle 
af de viser, Lulu sang engang.” 
 
”Luk vinduet op for brisen …” 
 
Visevært: Birthe S. 
 
Entré: Der er GRATIS adgang denne aften. 
Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med. 

 

 
 

ANNONCE 

 

SE MINE BILER 

 

Old Timere og  
Firmabiler med reklamer 
i forskellige skalaer 

 

REMISEN, Stubbekøbingvej 265 
Tlf. 54 86 82 88 
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Viseaften torsdag den 27. februar 2014 
 

Visens Venner i Nykøbing F. fejrer denne aften foreningens  

 

222000   ååårrrsss   ffføøødddssseeelllsssdddaaaggg               

 

med et festligt tilbageblik på 20 år i visernes verden.  
 
Elisabeth har som visevært fundet viser frem fra hvert eneste år i foreningens 
historie, og dem skal vi høre, ligesom der bliver rig mulighed for fællessang. 
 

Randi skriver: 
Visens Venner i Nykøbing F. startede i 1994, og hvordan kom foreningen egentlig i 

gang? Ja, Helge Rasmussen satte en annonce i avisen for at få fat i andre interesserede, 
og vi var nogle stykker, der henvendte os. Der var bl.a. Knud Bisgaard, Erik og Lissy Han-
sen, Bodil Raahauge og hendes søster Inge Sloth, Birthe Simonsen m.fl. 

Der blev stablet et program på benene, og vi gik i gang med at øve. Det var ikke lige 
godt alt sammen, men vi kom da i gang. Så vidt jeg husker, startede det hele med lokaler 
på Katedralskolen. Først i den lille ”kantine”, og da vi blev mange, rykkede vi ned i den sto-
re. Øveaftenerne foregik i skolens musiklokaler, fantastisk gode faciliteter, hvor vi kunne 
øve i flere forskellige lokaler med hver vores. Rigtig mange hyggelige øveaftener er også 
blevet afholdt i private hjem undervejs i forløbene. 

Åben scene skal også lige have et ord med på vejen. Jeg husker tydeligt den aften 
hvor Holger, ”den gamle købmand fra Frisegade”, gik på scenen. Det var i den lille kantine 
på Katedralskolen. Han sang af hjertens lyst, tog imod bifaldet, gik ned fra scenen og faldt 
død om. Jeg vil tro, det var den bedste død, han kunne få, godt nok lidt voldsomt for fami-
lien og os publikum, men det kan man da kalde et ordentligt punktum. 

Jeg har tit efterlyst lidt fornyelse i foreningen, men måske er det netop det kendte re-
pertoire og ”Tordenskjolds soldater”, der gør foreningen til det, den er, men rigtig spæn-
dende er det jo altid, når der kommer nye til, og nu har vi også egen forfatter, så der er jo 
fornyelse, foreningen lever. 

10 års jubilæet blev markeret med en aften med Erik Grip, der også denne gang, nu 
igen 10 år efter, kommer og fejrer de 20 år med os. Kunne være det blev en fast tradition 
hvert 10. år?  Ikke alene er han ”her fra byen”, men også en af landets bedste visesange-
re, så det glæder vi os til. 

Til lykke til foreningen med tak for mange gode arrangementer.       Randi Ebbe 
 

Der bliver stort kagebord, og der bliver sørget for 
kaffe, te, kopper etc., så I skal ikke selv have noget 
med, undtagen evt. øl, vin, vand etc. 
 

Visevært: Elisabeth 

Entré: Medlemmer GRATIS – Gæster 50 kr.  
 

 

Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 
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Viseaften torsdag den 27. marts 2014 
 
I 1. afd. gælder det 

Halfdan Rasmussen 
    & Benny Andersen 

Heldanskerne fra Visens Venner, Nykøbing Falster, synger viser af Half-
dan Rasmussen og Benny Andersen. 
 

Selvom der tidligere på sæsonen er fremført viser af disse to forfattere, 
mener jeg, der er så mange tekster, at jeg alligevel vover en halv viseaf-
ten med dem. 
 

Halfdan Rasmussen 

 
”Noget om noget”  
m.m. 

Benny Andersen 

 

”Livet er ikke  
det værste  
man har” 

 

Visevært: Rolf 
 

 

I 2. afd. er Helle og Eskil klar med     Alvorlig sjov 

 

For fjerde gang vil vi forsøge at underholde 
en halv aften alene.  
 

Vi er blevet bedt om at sætte en titel på pro-
grammet, men det kan godt være svært at 
finde en dækkende titel for seksten meget 

forskellige viser. Vi er endt med at tyvstjæle titlen fra PH – som vi så til 
gengæld har ganske overset i øvrigt i udvalget af sange og viser! Og 
spørgsmålet er måske også, om titlen er helt dækkende – der er i hvert 
fald viser med, som er udelukkende alvorlige, og nogle, som (forhåbent-
lig) kun er sjove. Men i hvert fald nogle af dem er forhåbentlig ukendte!   

 

Viseværter: Helle og Eskil  

 

Entré: Medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr. 
Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med 

 
Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.00 

MultiCenter Syd 
Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 
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Viseaften torsdag den 24. april 2014 
 
Vi runder af med en  

Ønskekoncert   
Sæsonen sluttes af kl. 18 med madkurv og drikkevarer samt 
dejlige viser fra ”Ønskebrønden” – Rolfs fine hvide postkasse 
med gode ideer fra medlemmerne. 
 

Desuden har solisterne fundet deres egen favoritvise frem. 

 

 
 

Kirsten er visevært og har sendt denne opfordring til Vise Tidende: 
 

Hvis du vil synge denne aften, bedes du kontakte mig på nedenstående 
mail eller telefon. Du skal blot finde tekst og node frem på din yndlingsvise 
og sende den til mig, og så møde op til øveaftenerne, som er planlagt til 
 

torsdag d. 10. april og tirsdag d. 22. april kl. 19.00 i Flisehuset, 1. sal,  
på Gaabensevej 44. 
 

Jeg glæder mig til at se dig og håber, at vi som altid får en strålende af-
slutning på en dejlig sæson. 
 

Mail: fjordvej55@paradis.dk 
Tlf. 50 43 66 58 
 

Så pak madkurven med dine livretter, husk noget til 
væskebalancen, og mød op til en dejlig forårsaften i 
festligt lag.  
 
Visevært: Kirsten   
 
 

Entré: Medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr.  
Husk – som sagt: I skal selv have både mad og drikkevarer med. 

 

Torsdag den 24. april 2014 kl. 18.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 

 

Marius Mortensens Eftf A/S 
Frisegade -  4800 Nykøbing F. 
Tlf.: 54 85 03 38       Tlf.: 54 85 03 22 

 

Forslags-
kassen 

”Ønske-
brønden” 
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Viseord 

 

Carl Erik Sørensen 
 

I efterårets ”Viseord” skrev jeg om en af vores største vise-
forfattere, nemlig Poul Sørensen (”Poeten”). Han døde for 
40 år siden, men i alsidighed og evnen til at finde overra-
skende rim har han en værdig arvtager i Carl Erik Søren-
sen (f. 1954). 
 
Carl Erik Sørensens uddannelse pegede ellers ikke umid-

delbart i retning af et liv som revyforfatter: Han er uddannet cand. scient. i matema-
tik og fysik og arbejdede som gymnasielærer i nogle år, men siden 1985 har han 
levet som tekstforfatter og leveret viser, monologer og sketcher til både radio og 
fjernsyn – og ikke mindst til vel nok alle landets revyer. Her har hans talent indbragt 
ham prisen som Årets Revyforfatter hele tre gange: 1982, 2002 og igen i 2013. 
 
I bogen ”Se tiden an”, udgivet i 2011, har han samlet 101 af sine egne revyviser, der 
spænder over perioden 1973-2011. En kritiker vil nok brokke sig over, at bogen 
desværre indeholder en del trykfejl, men de formår dog ikke at skygge for CES’ 
mesterskab. Der er sange, der allerede har opnået næsten klassiker-status: ”Ped-
digrør”, ”Et sødt, gammelt par”, ”Du’r ved at gå i fælden, Amalie”, ”Smil”, ”Min søn”, 
”Tal på bordet”, ”Kærlighed og kronvildt” – og naturligvis ”Humørbomben”, som 
Lisbet Dahl har fremstillet i en række variationer i Cirkus-Revyen siden 2005. 
 
Hans sange kan måske af og til være for opsat på absolut at skulle levere en 
”punchline” – altså en overraskende, effektfuld pointe - til sidst, men tit er det natur-
ligvis netop denne linje, der giver visen en fuldstændig uventet drejning og tilfører 
teksten en ekstra absurd humor. Og hvad angår overraskende rim, kan han godt 
hamle op med Poeten. Allerede i en gammel tekst som ”Peddigrør” fra 1974 (som 
altså er skrevet, da han kun var 20 år) stillede han sig samme opgave, som Poeten 
tit gjorde: Find så mange rim som muligt på et eller andet tilsyneladende umuligt 
rimord! Og at kunne konstruere seks rim på ”peddigrør” må siges at være en præ-
station!  
 
Vi i Visens Venner har også nydt godt af hans besøg, hvor han 
har optrådt med egne sange. Hans besøg i Nykøbing i septem-
ber 2010 var et festfyrværkeri af morsomme, velskrevne sange, 
afleveret på professionel og overbevisende måde. Han har et 
fremragende øre for at aflytte og udnytte talesprogets mulighe-
der, så en del af fryden ved at høre (og læse!) hans tekster 
består også i de overraskende, nye muligheder, han kan træk-
ke ud af sproget – selvfølgelig ikke mindst i rimene. Jo, han kunne godt have kaldt 
sig Poeten, hvis ikke lige det navn havde været optaget!  

                                                Eskil IEskil IEskil IEskil Irrrrmingermingermingerminger 
Foto: CAAJ fra CES’ besøg hos os i 2010. 
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Visens Venner i Nykøbing F. – Bestyrelse m.m. 
 
Formand 
Tlf. 54 43 81 60 
Tlf. 21 79 36 09 

 
Elisabeth Teilmann 
Virketvej 21 
4863  Eskilstrup 
virketvito@gmail.com  
 

 

Kasserer 
Tlf. 54 60 20 50 
Tlf. 23 43 52 51 

Carsten Aarslew-Jensen 
Østervang 17 
4970 Rødby 
caaj@mail.tele.dk  
 

 

Sekretær 
Tlf. 54 86 82 29 
Tlf. 23 74 81 13 

Ane Lise Christiansen 
Birkevej 1, Systofte Skovby 
4800  Nykøbing F 
anelise.christiansen@gmail.com 
 

 

Bestyrelsesmedlem 
Tlf. 30 28 80 83 

Kaj Danholt 
Løvsangervej 8 
4840  Nr. Alslev 
kajdanholt@gmail.com  
 

 

Bestyrelsesmedlem 
Tlf. 54 85 67 83 

Eskil Irminger 
Nørrevang 37, Kraghave 
4800  Nykøbing F 
eskil@irminger.dk  
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