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Formanden har ordet:    
 
Kære Visevenner. 
 
 
Da jeg havde ordet, for et år siden, havde vi ikke haft 1 sommer-
dag og vi hungrede efter sommer og sol. Nu har vi allerede haft 40 
sommerdage og vi hungrer efter vand. Vi er IKKE nemme, at gøre 
tilpas. Jeg håber dog, at vores efterårsprogram, kan skabe for-
ventningens glæde. 
Vi prøver ihærdigt at variere, så der både kommer en hel del 
kendt, men også nogle helt nye tekster. Syng med, bliver der også 
plads til. 
Vi kan også allerede begynde at glæde os til vores 25 års jubilæ-
um. 9 februar og det er en lørdag - så vi skal feste. 
Men først står efteråret parat med gode viseaftener, i selskab med 
glade visevenner. SÅDAN SKAL DET VÆRE !!!!!!!! 
 
Tak fordi I er så gode til, at " bakke os op " og tak til alle jer, der 
har lyst til at være på scenen, hvad enten det er stemmen, instru-
mentet eller både og. Ligeledes tak for al hjælp, med teknik, kørsel 
og bestyrelsesarbejde. Håber vi ved fælles hjælp, får det hele til at 
blive gode oplevelser. 
 
 
På glad gensyn 
Elisabeth
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   Elisabeth skriver: 
 
  
Mindeord over Lilian Fugl 
 
Natten efter en dejlig forårsfest, sov Lilian stille ind, med smil på læben. 
Lilian VILLE (trods fremskreden sygdom) være med til alt i Visens Venner. 
Hun ville allerhelst glæde os, med sin dejlige stemme. Lilian deltog også 
med glæde i vores bestyrelsesarbejde. 
Vi savner dig i vores midte, men nu er det Dansevisen, der lyder fra 
 ”det høje” 
 
Ære være Lilians minde.  
 
 
Anne-Grete skriver: 
 
Søndag den 11.3. var der seniorfest i Nykøbinghallen, og hvilken fest.  
Mange mennesker, god mad og fin underholdning. Medlemmer fra Visens 
Venner i Nykøbing var bl.a. på scenen, og I gjorde det SÅ godt.  Den dag 
var jeg stolt af at være medlem. Godt gået.  
 
Mange visevenlige hilsener  
 
Anne-Grete 
 
Helle skriver: 
 
I februar 2019 kan foreningen fejre 25. års jubilæum. Læs mere i dette blad 
om vores fejring af dette jubilæum.  
 
På glad gensyn  
   
 
  
 
 
 
 

Marius Mortensens Eftf A/S 
Frisegade -  4800 Nykøbing F. 
Tlf.: 54 85 03 38       Tlf.: 54 85 03 22 
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Viseaften: torsdag d. 27. september 2018 
  

DEN VIL JEG GERNE SYNGE IGEN.. 
 
 
Visevært: Elisabeth og Lissy     og  Eskil er ved klaveret.  
 
Efter, at have øvet en vise og sunget den til en viseaften, 
tænker vi ofte: Hvad nu? Skal den aldrig synges igen? 
 - Jo den skal –  
Det vil vi få bevis på i første afdeling i September. 
 
 
Anden afdeling: 

 

”BATMAN TRIOEN” 
  
Vi får besøg af " Batman Trioen" 
 
Trioen består af. Erling Broe - ( Mundharmonika) 
                        Frank Ekholm - ( Guitar) 
                        Peter Fynbo.   - ( Mandolin og Banjo ) 
 
Programmet vil hovedsagelig være sange fra Fynsk Harmoniforvirring m/ 
Ove Bager 
 
Velmødt den 27. september 2018    kl. 19.00         Husk drikkevarer 
 
 
Visevært:  BESTYRELSEN. Entré: Medlemmer kr. 25,- Gæster kr.50,- 
 
 
 
 
 

 

Torsdag den 27. september 2018 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
Husk drikkevarer! 
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Visens Venner i Nykøbing F. fejrer 25 års jubilæum 
 

Foreningen "Visens Venner i Nykøbing F." - Danmarks sydligste Visens Venner - 
blev startet af Helge Rasmussen den 9. februar 1994. Helge var formand i 8 år 
og lavede et stort arbejde for at få foreningen op at stå sammen med sin kone 
Alice. 

Da Helge valgte at stoppe i 2002, blev Helle Suhr Hansen valgt til ny formand. 
Helge og Alice blev efterfølgende udnævnt til æresmedlemmer. I 2004 kunne vi 
således fejre foreningens 10 års jubilæum, dette foregik ved en reception i kanti-
nen på Katedralskolen. I 2004 blev Anne-Grete Kamstrup valgt som formand. 
Anne-Grete bestred posten indtil 2012, hvor den hidtidige næstformand Elisabeth 
Teilmann trådte til som ny formand. 

I 2014 fejrede man foreningens 20 års jubilæum med vise sang og et kæmpe-
mæssigt kagebord i vores lokaler på Eggertsvej 2. 

Nu er 5 år gået, det er stadig Elisabeth som er foreningens formand, vi holder 
stadig til på Eggertsvej 2 og har mange medlemmer og får stadig nye medlem-
mer, hvilket er rigtig dejligt. 

Alle medlemmer bakker rigtig godt op om vores forening ved hver viseaften. Det 
håber vi også I gør: 

Den 9. februar 2019 hvor vi gerne sammen med jer vil fejre denne begivenhed 
med en fest, hvor vi tilbyder alle medlemmer at købe en billet og være med til at 
fejre vores dejlige forening. (se mere på de næste sider) 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Visens venner i Nykøbing F. afholder 

 
25 års Jubilæums fest 

 i  
Kikko Bar 

Vendsysselvej 9, 4800 Nykøbing F. 
 

Lørdag den 9. februar 2019 
 kl. 12-17 

 
Der serveres Cavery buffet m/ 

2 slags kød og frikadeller. 
Salatbuffet 5 forskellige slags. 

2 forskellige variationer af kartofler. 
2 slags sovs. 

Kaffe, the og frugttærter. m/ creme fraiche, flødeskum og soft ice. 
Øl, vin og vand a libitum. 

 
Der vil være musikalsk underholdning (se næste side) 

 

 
Foreningen giver et tilskud til hvert medlem på billetten, så det er  
lykkedes os at holde billetprisen for medlemmer på kr. 200,00 alt incl.  
 
Billetterne bliver solgt ved de næste viseaftener og du er først sikret 
en billet når vi har modtaget betalingen.  
Da vi er flere medlemmer end der er plads til i Kikko bar, sælges billet-
terne efter først -til- mølle og det er fortrinsvis for vores egne med-
lemmer.  

 
Skynd dig at købe en billet til vores 25 års jubilæum, det 
bliver en rigtig fornøjelig eftermiddag. 

 
Underholdningen er lagt i hænderne på gæster. Da vi synes 
vore egne, altid flittige aktive, har de fortjent en fest uden selv at 
skulle optræde/arbejde. 
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Jubilæumsfest 09. februar 2019 for medlemmer: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lune Carlsen har besøgt os før, men tåler gerne et gensyn.  
Fra Lune Carlsens booking side lyder det: 
 
Lune Carlsen - Hvis man vender en sparegris på hovedet og ryster den, så falder 
der mønter ud. Hvis man tager Kim Larsen og vender ham på hovedet og ryster 
ham, så falder et af Danmarks bedste kopitalenter ud, nemlig LUNE CARLSEN:  
han spiller 2 sæt i løbet af eftermiddagen. 
 
Efter en kort strækkeben/ryge -pause er det  
 
De to måske tre der vil fortsætte: 
 
Bandet består af:  
Katrine Lorentzen, klaver og sang 
Henrik Lorentzen, Guitar og sang 
Thor Boding, bas og sang. 
 
”De 2 måske 3” spiller glad folkelig musik der hen-
vender sig til det modne publikum og er inspireret 
af navne som Sebastian, Bifrost, De gyldne løver, 
Cæsar, The Beatles og mange flere. 
Deres repetoire spænder vidt og her vil blive  

 
mulighed for at få ”rørt” benene, hvis nogle skulle have lyst til det. 
 
Der er lagt op til et rigtigt dejligt musikalsk Vise jubilæum og vi håber rigtig 
mange af vore medlemmer har lyst til at være med til at fejre ”os” 
 
Mange hilsner 
 
Bestyrelsen 
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Viseaften torsdag den 25. oktober 2018 kl. 19.00 
 

DEN VIL JEG GERNE HØRE IGEN. 
 
I 1. afdeling er viseværten: Anne-Grete  
 
I denne afdeling er det med viser og fællessange jeg synes det er længe siden  
jeg/vi har hørt og Anne-Grete har fået et hold af vore egne aktive til at 
synge de viser som hun har ønsket. 
Eskil akkompagnerer.  
 
 
2. afdeling er Karen Zubari visevært: 
 

Viser fra min Wiingaard 
 
 
 
 
 
Visesamlingen ”Viser fra min Wiingaard- gamle Wiin-
gaard på nye vers” er Karen Zubaris nyfortolkning og 
personlige gendigtning, på rim og vers, af Georg Win-
gaards historier i ”Dem fra Lolland”, bind1 der udkom i 
1953. Disse herlige, gamle fortællinger er blevet til fest-
lige viser på lutter kendte melodier. 
En halv snes modige solister har kastet sig over opga-
ven, og Eskil har lovet at spille til  
 
 

 
 
 
Vel mødt den 25. oktober 2018       kl. 19.00                        Husk drikkevarer 
 
Entre: medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr. 

 
 

Torsdag den 25. oktober   2018 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
Husk drikkevarer 
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Viseaften torsdag den 29. november 2018 kl. 19.00 
 

SANGE FRA DANSKE FILM 
 
Visevært:  Kaj Danholt 
 
Denne november aften byder på sange fra danske film. I ældre danske film var der 
rigtig mange sange, som vi i dag kalder evergreens. 
Her kan man ikke komme uden om sangskriverne Kaj Normann Andersen og Carl 
Viggo Meincke. I år blev der i biograferne vist den nye film med John Mogensen, hvor 
selve filmen er bygget op omkring hans populære sange, f.eks Der er noget galt i 
Danmark og Fut i fejemøget, måske vi også får hørt nogle af de sange.  
Det bliver spændende hvad Kaj og hans hold byder på! 
November bliver en aften hvor der vil være meget at synge med på og en masse dejli-
ge fællessange. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vel mødt den 29. november 2018     kl. 19.00       Husk drikkevarer 

 

Entre: medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr. 

 
 

Torsdag den 29. novmber  2018 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

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

 



 

 
Vise Tidende nr. 2 2018 - Visens Venner i Nyk. F 

10 

Viseaften torsdag den 13. december 2018 kl. 18.00 
 
 
 
Vi pakker madkurven med en dejlig julefrokost, husker drikkevarer, bestik og mødes 
denne aften allerede kl. 18.00 
 

 
Viseværter: Willy og Kirsten  

 
 
 
 
På med nissehue og julehumør, så vi sammen kan komme i den rette julestemning.  
Vi starter med at spise, og herefter vil Willy og Kirsten med glæde byde på solister, 
som giver en julevise samt julesange fra vores julehæfte, som vi, i fællesskab skal  
synge. 
 
 
Ind mellem bliver der tid til at drikke vores medbragte kaffe. 
 

 
 
 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
Vel mødt den 13. december 2018      kl. 18.00 
 
Entre: Medlemmer 25 kr. og gæster 50 kr.   
                               
                                                                         Husk mad, drikke, bestik, tallerken, kaffe m.m. 

 
 
 

Alle viseaftener finder sted i kantinen på 
MultiCenter Syd, Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 

  – Husk altid DRIKKEVARER 
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Viseord 12 (august 2018): 

 
Hans Hartvig Seedorff og Niels Clemmensen 

 
[Fortsat fra forrige nr.] 

 
Det kræver flere ting, før viser kan leve og blive virkelig kunst. Udgangspunktet er  
selvfølgelig selve teksten, der skal rumme noget alment og genkendeligt, men som 
naturligvis ikke derfor må være banal eller triviel. Hertil skal den rette komponist så 
tilføje en melodi, som tilpasser sig visens tekst og intentioner på en umiddelbart til-
gængelig og sangbar måde. 
 
Hvis denne sammensmeltning lykkes, er der til gengæld næsten ingen grænse for   
visens udbredelse. Uden Carl Nielsens melodi ville Jeppe Aakjærs vise om Jens Vej-
mand kun være kendt af en mindre kreds - og noget tilsvarende gælder for en lang 
række af de elskede sange fra Højskolesangbogen. 
 
Som Cai M. Woel skriver i sin bog om Hans Hartvig Seedorff, er ingen blevet Seedorffs 
Komponist i samme grad som Niels Clemmensen. "Ligesom Drachmanns og Lange-
Müllers Navne er knyttede sammen, vil Fremtiden ikke kunne nævne Seedorffs Viser 
uden ogsaa at skænke Niels Clemmensen en venlig Tanke." 
 
Niels Clemmensen (1900-1950) var uddannet fra musikkonservatoriet i København i 
1924. Selv om han komponerede inden for flere genrer, koncentrerede han sig især 
om Seedorffs (og naturligvis Sigfred Pedersens) digtning i sine kompositioner og har 
herved betydet umådeligt for visernes udbredelse.  
Cai M. Woel gennemgår en række af Seedorffs viser i sin bog, men det er 
tydeligt, at specielt "Den er fin med kompasset" står ham nær - især, fordi den er et ek-
sempel på en vise, der på kun godt tyve år er blevet folkeeje. (Woels bog er fra 1942). 
Han sidestiller den i "folkelig Enkelthed" med "Det var en lørdag aften", selv om de to 
viser er så grundlæggende forskellige - den ene overstadig munter og løssluppen, den 
anden vemodig og med en dyb tragik i sig. 
Sammenfattende om Clemmensens musik skriver Woel, at den "er melodiøs og  
iørefaldende, men ubanal. Hans Melodier til Seedorffs Viser straaler af humør og  
slagfærdig Musikalitet." 
 
Selv skriver Seedorff om samarbejdet med Niels Clemmensen: "Det er fra første Færd 
faldet saa uendelig naturligt for os begge. Der er det gode ved det, at Niels kunde lide 
mine Viser, før han kendte mig... saa der har ikke været nogen Chancesejlads i den 
Retning. Siden har jeg af og til sat Tekst til Melodier af ham, som direkte har inspireret 
mig... altsaa, fordi der ligefrem for mit Øre laa de Ord i Tonerne." 
 
Der er en god grund til, at Visens Venner i Danmark stadig synger disse viser - selv så 
mange år efter deres tilbliven! 
 
Eskil Irminger 
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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 
Red. af Vise Tidende 
Tlf. 22 51 89 54 

Helle Suhr Hansen 
Gustav Loses Alle 7, Kraghave 
4800 Nykøbing F. 
hellesuhr@live.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. 23 46 24 81 

Birthe Ruth Christensen 
Tåstrupvej 2, Nr. Tåstrup 
4850 Stubbekøbing 
birutoc@privat.dk  

 

  
Suppleant 
Tlf. 28 55 13 62 
 
 
 
  
 
 
 
  

  
Linda Fugl 
Solvej 65, st. 
4800 Nykøbing F. 
Lindafugl1362@gmail.com 
 
  
  
 

 

Næste deadline for stof: 10. december 2018 hellesuhr@live.dk 

HJEMMESIDE www.visensvenner-nykf.dk 
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