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Formanden har ordet: Virket, juli 2013  
 
 
KÆRE VISEVENNER! 
 
Sommeren og solen kom til Danmark. 
 
Netop i lørdags den 6. juli var vi 42 i Virkethus, som nød vores medbragte mad, og 
da stemningen var god og høj, kunne naboerne også synge med. Det er dejligt at 
arrangere noget ”uden for huset”, når det giver respons. Også nyere medlemmer 
viste interesse. TAK FOR DET. 
 
Ole og Søren brugte deres harmonika flittigt, og Bent Klinke fik brugt sin dejlige 
rumsterstang. Tak fordi I bidrager så flittigt. Der var mange indslag, og når vi er 
sådan et herligt sted, kan det også, med godt held, lade sig gøre at synge a cap-
pella. Rolf, Ellen, Ane Lise og Helle gav gode bud på det. Kirsten har jo Søren, så 
der fik vi også gode numre. Masser af fællessang – og det er netop det, der skal 
være sådan en solrig eftermiddag! 
 
Tak til vores gode hjælpere. For Tonny og Rolf blev det en ekstra tung byrde, da vi 
måtte have to ekstra parasoller hentet. Sådanne nogle ”fødder” er altså tunge. 
 
Vi kan se frem til et varieret efterårsprogram, som starter med ”Halfdanskerne” i 
september. Andre viseforeninger har haft dem, og de roser dem i høje toner. 
 
Når I læser dette, har I forhåbentlig haft en dejlig sommer. Måske endda også med 
koncerter rundt i sommerlandet. 
 
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: 
 
”Det vil glæde mig at høre” eller ”Ønskebrønden” – kom ud af busken! 
Jeg er sikker på, at nogle af jer sidder og brænder for at høre en bestemt vise. Lad 
os få jeres bud! Skriv jeres forslag på en lap papir og aflever den til mig senest til 
vores oktoberaften. I kan også sende en mail til mig på ovennævnte mailadresse. 
Kirsten vil så i april 2014 lave en ønskekoncert. Får vi ikke plads til alle ønskerne i 
april, så gemmer vi dem til senere brug. 
 

Vi fylder 20 år! 
I februar 2014 har Visens Venner i Nykøbing F. eksisteret i 20 år. 
Jeg har ”kun” været med i de 15, men måske har nogle af jer været 
med helt fra starten. Det kunne være dejligt, hvis I havde noget at 
fortælle om det. Ring, skriv eller tag fat i mig snarest, hvis I kan bi-
drage. Fødselsdagen markeres til februar, hvor vores viseaften bli-
ver en kavalkade med en vise for hvert år.  
 

Mailadresser 
Jeg kan sagtens bruge flere adresser i mit kartotek. I vil så få små remindere, når 
jeg synes, der er noget af interesse. Skriv til mig på ovennævnte mailadresse. 
 
Nye medlemmer 
Igen har vi fået nye medlemmer. Velkommen til jer, og tak fordi I har valgt Visens 
Venner som et fristed. Vi kan jo snildt tage væk fra vores TV en torsdag aften, da 
næsten alt bliver genudsendt …  
 
 
Fra KIRSTEN (fjordvej55@paradis.dk) har vi modtaget: 
 
Drikkeviser – skålsange 
Vi er i gang med at forberede et sanghæfte med drikkeviser, også kaldet skålsan-
ge. Det skal kunne bruges, hver gang vi har arrangementer med en lille en til hal-
sen. Sangene kan være ganske korte med kun et enkelt vers, eller de kan være 
lidt længere, men altid lystige og for det meste på kendte melodier. Alle er velkom-
ne til at bidrage med sange til hæftet. Forslag sendes til mig på mailadressen 
ovenfor, eller til Kirsten Jensen, Fjordvej 55, 4800 Nyk. F. 
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CARSTEN skriver: 
 
Prisstigning 
Fra september 2013 stiger entreindtægten til vore viseaftener (uden kunstnere 
udefra) fra 20 kr. til 25 kr., og det er der naturligvis en årsag til. 
 
De 20 kr., vi har betalt indtil nu, er gået til at dække for lejen af lokalet i Multicenter 
Syd, og det har passet meget fint, så det er ikke af den grund, at vi er nødt til at 
tage en femmer mere. 
 
Vi har hidtil betalt Koda-afgift via landsforeningen Visens Venner i Danmark, men 
da den aftale er blevet opsagt med virkning fra 1. januar 2013, skal vi selv afregne 
med Koda, og i runde tal vil det sige, at vi skal af med ca. 500 kr. pr. arrangement. 
  
Entreprisen på de 25 kr. gælder for medlemmer. Kommer der nogle, som ikke er 
medlemmer, skal de betale 50 kr. for at komme ind. 
 
 
REDAKTIONEN minder om: Deadline 
Næste deadline for stof til Vise Tidende er 10. december 2013. Alle i foreningen er 
yderst velkomne til at bidrage med stort og småt fra visernes verden. Fat pennen 
og vær med til at skabe et rigtig spændende viseblad. Adresse, mail etc. finder I 
bag på bladet. 
 

 
ANNONCE 

 

SE MINE BILER 

 

Old Timere og  
Firmabiler med reklamer 
i forskellige skalaer 

 

REMISEN, Stubbekøbingvej 265 
Tlf. 54 86 82 88 

 
ANNONCE 

 

Sange til årets dage  
20 nye sange til helligdage, mindedage og mærkedage  
i årets løb. SANGBOG m. tekster, noder og becifringer  
+ CD med alle 20 sange. 
Tekst: KAREN ZUBARI – Musik: MARIA NYBOE 
Pris: 100 kr. + porto for sangbog m/cd. 
Bestil på tlf. 22180935 eller karen@karenzubari.dk 
ISBN-nr. 978-87-995988-0-9 
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Viseaften torsdag d. 26. september 2013 
 

Som en festlig start på sæsonen kan vi med stolthed præsentere 

Halfdanskerne  

 
HALFDANSKERNE er et fremadstor-
mende viseorkester, som på kun fire år 
har opnået at udgive to albums, optræ-
de på flere TV-stationer samt at spille 
usædvanligt mange koncerter. 
 
HALFDANSKERNE vækker begejstring 
med et show baseret på Benny Ander-
sen, Halfdan Rasmussen og andre dig-
teres sange, og trioen oplever stigende 
efterspørgsel på deres show, som både 
giver plads til humor, dybsindigheder og 
ikke mindst usædvanligt gennemarbej-
dede musikalske lækkerier!  
 
De tre Halfdanskere har tusindvis af op-

trædener bag sig, og med Mads Westfall (guitar) og Lars Grand (harmonika) som 
sangere og entertainere er publikum i særdeles gode hænder. Rasmus Vennevold 
(kontrabas) høster ros for sit spil, og tilsammen skaber Halfdanskerne deres egne 
stærke versioner af de kendte og mindre kendte sange. 
 
HALFDANSKERNE er velsagtens landets mest ambitiøse og passionerede vise-
orkester, og med de tre musikeres forskellige baggrunde kan der også spores 
elementer fra genrer som folk, pop og jazz.  
 
Læs mere om Halfdanskerne på www.halfdanskerne.dk 
  

Visevært: Bestyrelsen 
 

Entré: Medlemmer: 60 kr. – Gæster: 100 kr. 
Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med 
 

 

Torsdag den 26. september 2013 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Viseaften torsdag den 31. oktober 2013 

 
Så er det atter Spil Dansk dag, og vi slår dørene op og invi-
terer indenfor til hyggeligt samvær, sang og musik.  
 
Et stort hold af modige solister er på scenen, Eskil bag kla-
veret, og Karen forsøger efter bedste evne, som visevært-
inde, at styre slagets gang. Ind imellem må I godt synge 
med – vi skal nok liste nogle fællessange ind i programmet. 

 

Sange til årets dage 
er en ny samling med musik af Maria Nyboe og tekst af Ka-
ren Zubari.  
 
Det er nyskrevne sange, viser og salmer til højtider, mærke-
dage og mindedage i det danske år, og de er netop udkom-
met som sangbog med cd.  
 
Vi har plukket i viserne, så i 1. afdeling tager vi på en musi-
kalsk rejse i almanakken og udsætter historie, traditioner og 
folkeliv for nye toner og et moderne sprog.  
 

Ballader fra en blondekant  
er en anden visesamling, som I kan få en snigpremiere på i 2. 
afd. Sofus Kornebæk skriver på musikken, og Karen Zubari på-
tager sig ansvaret for de løjerlige tekster. Samlingen er ikke helt 
færdig endnu, men der skulle være sange nok til en halv aften.  
 
Teksterne handler om alt det, som i hvert fald ikke er Indkants-

danmark. Nogle kalder disse fjerne lokaliteter for Vandkantsdanmark. Vi tager dem 
på ordet, for så længe det hvide havskum i vandkanten lægger sig som en blonde 
om den forsvarsløse strand, ja, så længe er der ballader at skrive og skøre histori-
er at fortælle. Og gentlemen foretrækker jo blonder, så derfor! 
 
Visevært:   
Karen  
  
  

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

 
Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 

MultiCenter Syd 
Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 
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Viseaften torsdag den 28. november 2013  
 
Ane Lise skriver om 1. afd.: 

Kald det kærlighed 
 
har jeg valgt at kalde min afdeling af vores ar-
rangement, og hvad kan vel bedre beskrive kær-
ligheden end den flotteste rose? 
 
Kærlighed kan være mange ting: kærlig-
hed mellem mennesker, kærlighed til børn og 
dyr, kærlighed til naturen og ens barndomshjem. 
 
Ja der er mange muligheder for at beskrive kærligheden, og det vil vi gøre gennem 
de viser, vi vil synge i første halvdel. En håndfuld af vores egne solister er ved 
mikrofonen, og så bliver der selvfølgelig også fællessange. 
 

 

Visevært: Ane Lise 
 
 
 
 
Om 2. afd. fortæller Kaj: Min viseaften i november vil jeg kalde for  

Min musikalske historie 

 
Jeg vil synge og fortælle om 
de sange/viser, som har be-
tydet mest for mig gennem 
tiden. 
 
Lige fra Texas Gule Rose  
til Folkeklubbens Fedterøv. 

 

 

 
Visevært: Kaj  
 

 

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

 
Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 

MultiCenter Syd 
Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 
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Juleviseaften torsdag d. 12. december 2013 kl. 18.00 
 

NNuu  eerr  ddeett  JJUULL  iiggeenn  

NNuu  eerr  ddeett  JJUULL  iiggeenn    

NNuu  eerr  ddeett  JJUULL  iiggeenn    
  

Vi starter kl. 18 med JULEFROKOST med MADKURV. 
 
HUSK: Mad, tallerken, bestik, glas osv. samt drikkevarer. 
 
Derefter synger vi julen ind. 
 
Julehilsen 
Nissen Kirsten 
 
PS: Mit juleønske ville være, at ALLE tog nissehue på, for stemningens skyld. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

Visevært: Kirsten                                                                  
 
 
 

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

 

Torsdag den 12. december 2013 kl. 18.00 
MultiCenter Syd 

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

 

Poul Sørensen – Poeten 
 

Danmarks revyhistorie rækker over 150 år tilbage, så det siger 
sig selv, at vi i tidens løb har haft en lang række meget talent-
fulde viseforfattere. Det er naturligvis umuligt at udpege den 
største, men et af de store navne er utvivlsomt Poul Sørensen 
– måske bedre kendt som Poeten. 
 

Poul Sørensen (1906-1973) var en utrolig alsidig digter. Det 
fremgår tydeligt allerede af hans debutsamling fra 1940: ”Poul 

Sørensen - En Bog paa Vers”. Heri demonstrerer han et overlegent greb om man-
ge versformer, både klassiske og moderne, suppleret med et stort talent for rim. 
Sit store talent for at skrive træfsikre tekster havde han på det tidspunkt dog alle-
rede givet mange prøver på, idet han fra 1928 hvert år leverede viser til de store 
revyer: Co-Optimisterne, Cirkusrevyen, Dagmar- og Hornbækrevyen. Herudover 
leverede han tekster til det traditionelle julehæfte Svikmøllen, som han en lang tid 
også var redaktør af. 
 

Poul Sørensen ejer den samme dobbelthed som en anden rimets mester, Halfdan 
Rasmussen, der debuterede året efter (1941) med digtsamlingen ”Soldat eller 
Menneske”. De har begge den både lyse og mørke side i deres digte – og ligesom 
hos Halfdan Rasmussen er det, som om den ægte Poul Sørensen findes inde bag 
den mørke. Poul Sørensens debutbog (og især dens selvbevidste titel) provokere-
de samtidens anmeldere meget, men alle datidens største kritikere (Hans Brix, 
Hakon Stangerup, Kai Friis Møller, Tom Kristensen) medgav, at det var en usæd-
vanlig talentfuld og løfterig debut. 
 

Den selvsikkerhed, som lyser ud af titlen på hans debut, skinner også igennem i 
hans valg af pseudonym – det kræver trods alt en vis selvsikkerhed at kalde sig 
”Poeten”. Men under dette navn er han kendt af visevenner over hele Danmark. 
Måske først og fremmest som ophavsmand til numre som ”I den gamle pavillon”, 
”De tyve bajere”, ”Ih, hvor er det kommunalt” og ”Jeg har aldrig fået noget”, men 
han er også manden bag en lang række klassiske viser til Osvald Helmuth: ”Dit 
hjerte er i fare, Andresen”, ”Hende konen, kællingen, madammen”, ”Herlig en 
sommernat”, ”Kys mig godnat” og mange flere. Ja, de er muntre, men en af hans 
bedste viser til Osvald Helmuth (som denne ikke selv brød sig om) var måske 
”Den tapre landsoldat” fra 1936, skrevet under indtryk af den optrækkende ver-
denskrig – og i sagens natur ikke spor munter! 
 

Tit benytter Poul Sørensen skabelonen med et fast omkvæd, hvor rimordet så 
varieres i det næsten uendelige. Eller han stiller sig selv den opgave at lave rim på 
tilsyneladende vanskelige ord: ”Hvem har du kysset i din gadedør?”, ”Der kommer 
altid en sporvogn og en pige til”, ”Sådan var det ikke i halvfemserne” – og i ”Solitu-
devej” er det selve det her udødeliggjorte gadenavn, der rimes på. Intet under, at 

Poeten var redaktør af Politikens Rimordbog! EsEsEsEskil Irmingerkil Irmingerkil Irmingerkil Irminger 
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Marius Mortensens Eftf A/S 
Frisegade -  4800 Nykøbing F. 
Tlf.: 54 85 03 38       Tlf.: 54 85 03 22 

 

 

  

Gå ud og hør viser – og god musik ����    
 

 

Dato Tid Sted Arrangement 
7. aug. 19.30 Højskolen i Marielyst Naboerne: Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen 

10. aug. 19.30 Maglebrænde Gamle Skole,  

Fjendstrupvej 2,  

Peter Abrahamsen synger viser og sange, bl.a. Jeppe Aak-

jær, Dan Andersson. Ost og rødvin indgår i arr. 

8.-11.aug Fra kl. 

15 

Kamillemarken, Smidstrupvej 69, Nr.Smidstrup, 

Tappernøje 

Musik over Præstø Fjord folk festival / folkemusiktræf 

10. aug. 14-16 Algade 25, Korsør Kongegaardslørdage m/Helge Arildsøe Trio 

15. aug. 19.30 Højskolen i Marielyst PH-Cabaret m/Michael Mondrup og Jørn Bonde 

5. sept. 19.30 Højskolen i Marielyst PH-Cabaret m/Michael Mondrup og Jørn Bonde 

18. sept. 19.30 Højskolen i Marielyst Swingmusik m/Los Senilos. Gratis. 

19. sept. 19.30 Højskolen i Marielyst Gratis koncert: Nakskov Herrekor.  

26. sept. 19.00 Visens Venner i Nyk. F/Multicenter Syd Halfdanskerne 

27. sept. 18-19 Haslev Kulturnat v/Haslev Bibliotek Bente Kure og Leif Ernstsen 

30. sept. 19.30 Højskolen i Marielyst Gratis koncert: Aktiv Fritids Seniorork./Palle Danielsen 

4. okt. 19.30 Teaterbygningen, Visens Venner i Køge Halfdanskerne 

9. okt. 20.00 Sdr. Stationsvej 5, Slagelse Anja Præst Trio, Mikkel Thomas  & Visens Venner 

10. okt. 20-22 Stars, Algade 84, Vordingborg Rasmus Lyberth – den store stemme fra Grønland 

24. okt. 19.30 Højskolen i Marielyst ”Man skal jo starte et sted.” Gratis foredrag v/Peter Abra-

hamsen i anledning af udgivelsen af hans biografi. 

26. okt. 20.30 Kosmorama, Algade 15, Skælskør Tamra Rosanes – Danmarks country dronning 

27. okt.  20.00 Grønnegades Kaserne Kulturcenter,  

Grønnegade 10, Næstved 

Povl Dissing og Benny Andersen:  

Svantes Visers 40 års jubilæum. 

31. okt. 19.00 Visens Venner i Nyk. F/Multicenter Syd Spil Dansk aften 

1. nov. 19.30 Højskolen i Marielyst Verner Nicolet på fløjte og skuespiller Jane Thomsen 

3. nov. 19.30 Højskolen i Marielyst Vagn og Verner spiller let og underholdende musik på flygel 

og fløjte. 

6. nov. 19.30 Højskolen i Marielyst Den danske blæserkvintet m/Elisabeth Westenholtz 

14. nov. 19.30 Højskolen i Marielyst Foredrag m/Kim Sjøgren: Mit liv med musik. 

15. nov. 21.30 Masken, Nyk. F Tradish. Irsk folkmusic 

20. nov. 19.30 Højskolen i Marielyst Swingmusik m/Los Senilos. Gratis. 

28. nov. 19.00 Visens Venner i Nyk. F/Multicenter Syd Kald det kærlighed/Min musikalske historie 

2. dec. 19.30 Højskolen i Marielyst Gratis koncert: Aktiv Fritids Seniorork./Palle Danielsen 

10. dec. 19.30 PH-Cafeen i Kbh. Bente Kure og Leif Ernstsen 

12. dec.  18.00 Visens Venner i Nyk. F/Multicenter Syd Nu er det jul igen 
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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. 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  
 

 

Suppleant 
Tlf. 23 46 24 81 

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

 

Suppleant 
Tlf. 21 48 48 39 

Lilian Fugl 
Solvej 62 
4800  Nykøbing F 
lilianfugl@mail.dk 
 

 

Webmaster &  
Redaktion ViseTidende 
Tlf. 54602050 / 22180935 

Karen Zubari 
Østervang 17, 4970 Rødby 
karen@karenzubari.dk 

 
 

Næste deadline for stof 

HJEMMESIDE 
10. dec. 2013 

www.visensvenner-nykf.dk 
 

 

 


