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Formanden har ordet: 

 
  

  

Kære Visevenner. 

 

Der går ikke én dag, uden at mine tanker er hos VISENS VENNER. 

Desværre må jeg nok erkende, at sådan vil det fortsætte, måske endda ” en rum tid 
endnu” uden fysisk kontakt. 

 På et tidspunkt, var bestyrelsen og jeg nok tilbøjelig til at ”PRØVE” at sætte noget i 
gang. Men jeg er nu glad for at vi ikke unødigt har udfordret skæbnen- Det viser sig 
nemlig, at bedst, som vi har fået lokale på Sophieskolen blev vores dejlige Danmark 
– delvis lukket ned- Restriktionerne har ændret sig time for time, så måtte vi, så 
måtte vi ikke og det viser sig faktisk, at selvom vi har lokalet og måske godt kunne 
samles en mindre kreds af vores medlemmer SÅ MÅ DER SLET IKKE SYNGES. 

Mon nogen kan forestille sig en viseaften uden sang, også fællessang. 

Det mest mærkelige, men også mest positive, der er sket i 2020, er vel nok, at når 
vi er i en sådan krise, så finder vi sammen på kryds og tværs og synger morgen-
sang med TV og fredagsaftensang også med tv. Aldrig har vi fået kendskab til SÅ 
mange dejlige viser og sange, som netop nu. Jeg håber meget, at dette vil være 
noget vi kan bruge flittigt når vi, forhåbentlig snart kan og må ses igen. 

Både regionalmøde og Landsmøde i VVD blev naturligvis aflyst og vi har heller ikke 
holdt bestyrelsesmøder fysisk, men brugt edb og telefon. 

Når jeg bevæger mig ud, for at fylde indkøbskurven og nu med mundbind-så tænker 
jeg: Jeg behøver da ikke at hilse på nogen – eller skal jeg hellere hilse på alle – JA 
det er faktisk ingen dårlig ide´- for vi BLIVER genkendt, og så kan vi ofte lige få en 
hyggelig snak. 

HVEM VED HVORNÅR vi ses til viseaften? JEG ved det ikke, men glæder mig til en 
god aften, når det sker. 

TAK til jer alle, for de små eller store snakke, sms, telefon og mails. 

Rigtig god jul og et godt nyt år. 

PÅ GLAD GENSYN i 2021 

Elisabeth
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Siden sidst … 
 
ELISABETH skriver: 
 
Virkethus. 
 
Vores årlige sommerlørdag i Virkethus, blev flyttet til min bopæl på Virketvej. 
Virkethus, kan i hele denne Corona periode kun bruges ude og uden toilet. 
Vi havde nogle hyggelige timer med sang, musik og ikke mindst en masse snak. 
 
Tak til jer der tog imod tilbuddet. 
 
Elisabeth 
 

28 august sov Merete Dahl stille ind, i sit hjem, omgivet af sine kære. 
Merete og Peter flyttede fra Kastrup til Nykøbing i 2019. 
Peter har været formand for Visens Venner på Amagerland og dannede et livslangt 
fantastisk makkerskab med Merete. 
Jeg var så heldig, at møde Merete og Peter ved et visetræf og har altid haft glade timer 
i deres selskab. 
Vi vil savne den glæde Merete spredte, men håber vi vil have Peter iblandt os. 
 
Ære være Meretes minde. 
 
Elisabeth 
 
  

Der opkræves ikke kontingent for 2021 

 Da vi som bekendt ikke har kunnet afholde viseaftener i det meste af 2020 har vi 
besluttet at vi ikke opkræver kontingent for 2021.   
Har du/I betalt kontingent for 2020 er dette automatisk også gældende for 2021. 
Vi plejer at afholde generalforsamling i februar måned, men vi ved ikke i skrivende 
stund, om det bliver muligt. Når vi alle igen får lov til at mødes, så vil vi udsende et nyt 
blad til jer, med et nyt program forhåbentlig for noget af 2021. 
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Hanne Hinrichsen 
Samsøvej 10 
4800 Nykøbing F. 
hins1@mail.dk 
 
 
Lisbeth Bælum  
Holmen 8 
4800  Nykøbing F. 
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Næste deadline for stof: 10. juli 2021  hellesuhr@live.dk 

HJEMMESIDE www.visensvenner-nykf.dk 
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