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KÆRE VISEVENNER! 
 

Godt nytår. 
 
Vi har også her i forårssæsonen fået tilrettelagt et meget varieret program, 
som I kan læse mere om inde i bladet. 
 
Der vil I også finde indkaldelse til ordinær generalforsamling, hvor der – 
som altid – er god underholdning bagefter. Jeg kan anbefale jer at møde 
talstærkt op – hvad I nu altid er gode til – så I kan være med til at vælge 
den nye formand. Efter otte spændende år føler jeg, at der må nye kræfter 
til. 
 
Med hensyn til vores nye lokaler er vi i bestyrelsen klar over, at de af jer, 
der ikke er selvtransporterende, kan have problemer med at komme hjem 
efter en viseaften. Det skal ikke holde jer væk, for vi er en hel del, der 
kører tilbage til Nykøbing, og der vil altid kunne blive plads hos en af os. 
Sig blot til Carsten eller mig, på selve viseaftenen, hvis I har brug for 
transport, så skal vi nok få det arrangeret. 
 
Da dette nu er mit sidste indlæg som formand, vil jeg benytte lejligheden til 
at sige jer alle tak for jeres opbakning til vore arrangementer. Tak også til 
jer, der har hjulpet til igennem årene, og ikke mindst tak til en god og hårdt-
arbejdende bestyrelse, inkl. suppleanterne. 
 
 Med visevenlig hilsen 
 Anne-Grete 

  
 Leve er ikke nok. 
 Solskin, frihed og en lille blomst  
 må vi have. 
  H.C. Andersen 

 

Blomstercentret 
Herningvej 10 - 4800 Nykøbing F. 

Tlf. 54 86 00 17 
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      Siden sidst …   
 

KAJ efterlyser: 
- Folk til at hjælpe med ved opsætning af scene inden hver viseaften.  
- Folk til at rydde op og pille scene ned efter hver viseaften. 
- Reserve-lydmand – en der vil styre mikrofonerne, sætte dem på (!) og i 

det hele taget sikre, at lyden bliver så god som muligt. 
 

KIRSTEN efterlyser: 
- Solister der vil være med til at slutte sæsonen af i april – se side 8. 

 

ViseTidende efterlyser: 
- Gode ideer og andet stof til næste udgave.  

☺ Hvordan gør vi foreningen endnu bedre?  
☺ Hvad kunne du godt tænke dig?  
☺ Hvordan ser din ønske-viseaften ud?  

Send os dine tanker. Lad os udveksle ideer og gøre ViseTidende til et 
åbent forum med plads til debat, ris og ros, nytænkning og begejstring.  
Husk: DEADLINE er 10. juli 2012. Se adresse, mail etc. på bagsiden. 

 

BESTYRELSEN efterlyser: 
- Ekstra akkompagnatører. Kan du akkompagnere, og vil du gerne 

aflaste ved klaveret i ny og næ, så hører vi gerne fra dig. 
- Solister. Er du go’ til at gi’ en vise? Ku’ du tænke dig at komme på 

scenen? Så snak med os. Vi kan altid bruge flere, så det ikke bliver 
”Tordenskjolds soldater” hver gang.  

- Viseværter. Kunne du tænke dig at arrangere, eller være med til at 
arrangere, en viseaften, og har du måske en god ide til et emne, vi kunne 
tage op, så kom til Planlægningsmødet i maj, se side 9. 

- Nye medlemmer, også gerne lidt yngre, men alle er velkomne. Måske 
kender du nogen? Fortæl dem hvor sjovt vi har det. Tag dem evt. med en 
aften.  

RØDE SANGBØGER 

 

 
Vi bruger jo ikke længere de røde sangbøger, idet fælles-
sangene fremover bliver trykt og delt ud i sanghæfter, men 
hvis du har lyst til at købe en af de gamle bøger til privat 
brug, så kan de fås for 50 kr. hos Bestyrelsen. 
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Viseaften torsdag den 26. januar 2012 

 

 
 
Besøg fra 
 
Visens Venner på Amagerland  
 

Fra det flade Amager til de flade Sydhavsøer 
- men himlen er høj, og humøret ligeså,  
 
så tag godt imod 
 

 

   
 Jørn       Ivy         Lonny  Ole 
 
Glæd jer til en aften med en masse gode viser, fremført af vores venner 
fra Amagerland. Ivy er formand for foreningen deroppe, Ole kender vi 
fra Tullemor Band, og derudover skal vi stifte bekendtskab med Jørn og 
Lonny. 
 
Viseværter: BESTYRELSEN  
 

      
  

Entré: 50,- kr. – Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med. 
 

Torsdag den 26. januar 2012 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

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

Ordinær Generalforsamling  
 

 

 

 

 

Torsdag den 9. februar 2012 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 Anne-Grete Kamstrup, modtager ikke genvalg 
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.  
   På valg er Elisabeth Teilmann og Kaj Danholt.  
   Begge modtager genvalg 
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  
   På valg er Birthe Ruth Christensen og Eskil Irminger.  
   Begge modtager genvalg. 
 9. Valg af 2 revisorer. 
 10.  Valg af 1 revisorsuppleant. 
   11. Eventuelt. 
 

 Alle forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.   
 

 

Herefter er der underholdning ved 
 

Finn, Fiks & Færdig  
fra Præstø-kanten – I kan godt glæde jer! 
 
Viseværter. BESTYRELSEN 

 
Entré: Der er GRATIS adgang denne aften. 
Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med. 
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Viseaften torsdag den 23. februar 2012 

 

Se nærmere til …  
 

Den 23. feb. indledes viseaftenen stik imod sædvane 
ikke af fællessang, men af Pia Raugs vise ”Se nærmere 
til …”.  
 
Mange kender visen og har gjort sig tanker om, hvad der 
gemte sig i den gamle kvindes sind. Måske ser man 
hende for sig, synes endda man har mødt hende. 

 

 

 

 
1. afdelings hold vil på vise-vis, suverænt støttet af 
Eskil ved klaveret, se nærmere til og forsøge at binde 
trådene i en gammel kvindes liv – og de behøver jo 
ikke være triste. 
 
Rolig! Der bliver selvfølgelig fællessang. 
Viseværter: ELISABETH & BIRTHE S. 

   
Helle & Eskil på slap line  
 

I aftenens anden halvdel står Helle og Eskil alene for 
underholdningen – og det betyder en broget sam-
mensat blanding af ældre og nyere ting med vægt 
på det underholdende, men med plads til det 
alvorlige også.  

 

 

Til gengæld vil der ikke være mange fællessange, da 
vi regner med, at tilhørerne har fået deres behov 
dækket i aftenens første del… (Hvis ikke, må man se 
frem til marts måneds koncert, hvor den står på 
fællessang i hele anden del). 
Viseværter: HELLE & ESKIL 

  

Entré: 20,- kr. - Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med. 
 

Torsdag den 23. februar 2012 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2, (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Viseaften torsdag den 29. marts 2012 
  

Aftenens 1. halvdel er helliget en dansk nyklassiker, nemlig   

 

    

Annas Ballader        
(fra 1976) af  

Ida og Bent From. 
 

 
 

I ti sammenhængende ballader fortælles den både rørende og dramatiske historie 
om den fattige Anna og de mange trængsler, som hun må gennemgå – fra hun 
bliver født i en fattig gård på heden og til hun på tragisk vis dør ved Stevns Klint i 
en sørgelig ung alder. Selv om hendes liv er kort, er det fuldt af dramatik og op- 
og nedture, fra dybeste fattigdom til rigdom og ægteskab med den unge 
godsejersøn – som desværre heller ikke bringer hende lykke.  
 

Denne visecyklus er først og fremmest kendt i ”originaludgaven” med Frits 
Helmuth, men i tidens løb er sangene også blevet taget op af mange af Visens 
Venner rundt om i landet. I vores forening blev sangene sidst fremført for tolv år 
siden – og så kan det vel være på tide med et genhør! De i alt ti sange vil blive 
foredraget af så kompetente solister som Helle, Kirsten og Søren samt Lizzi og 
Kurt. 
 

Som ekstra bonus kan anføres, at sangerne denne aften vil blive akkompagneret 
af et stærkt udvidet orkester – jeg sidder selv ved klaveret, men herudover har vi 
Susanne Olsen på fløjte, Arne Olsen på violin og Finn Jørgensen på bas.  

    Visevært: ESKIL              
 

Fællessang 
Da første halvleg er forbeholdt Annas Ballader, hvor man kun skal lytte 
til en fantastisk historie, der ikke passer til fællessang, skal anden 
halvdel kun indeholde dejlige, varme, muntre, kendte og mindre kendte 
fællessange, hvor vi laver et sanghæfte til, så alle kan deltage. 
 
 
Visevært: HELLE  

 
 Fællessangene er udvalgt af  
 Helle, Birthe Ruth og Lissy. 

 

Entré: 20,- kr. - Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med. 

Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2, (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 
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Viseaften torsdag den 26. april 2012 kl. 18 
 

Vi slutter sæsonen af 

 

 

- på HAT med 

Visens Venner 
 

 
Kom med madkurv, drikkevarer osv., men mest af alt med HAT på –
damehat, herrehat, fantasifuld hat – et dommerpanel vil i aftenens løb 
udpege ÅRETS HAT, det kunne jo blive dig … 
 

Underholdningen står Kirsten for, men ikke alene:  
 

Der er brug for flere sangglade solister på scenen, og de kan faktisk 
selv bestemme, hvad de har lyst til at synge. Har du lyst til at være 
med, så find tekst og node frem på din yndlingsvise, giv Kirsten en kopi, 
og mød så op til Generalprøve torsdag den 19. april kl. 19.00 i 
øvelokalet på 1. sal i Flisehuset, Gaabensevej 44. Kirsten glæder sig til 
at se dig. 
 

Kirstens adr. etc.: Kirsten Jensen, Fjordvej 55 st.th., 4800 Nyk. F  
Tlf. 54 85 40 12 - mail: fjordvej55@paradis.dk 
 
Håber på en dejlig aften og en fin afslutning på en strålende sæson. 
 

 

 
 

Visevært: KIRSTEN  

Entré: 20,- kr. Husk drikkevarer, madkurv og HAT, og vi starter kl. 18.00 
 

 
 

Torsdag den 26. april 2012 kl. 18.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2, (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Planlægningsmøde torsdag den 10. maj 2012 
 

☺☺☺☺ Har du en god ide til en viseaften? 
☺☺☺☺ Vil du gerne være med som visevært? 
☺☺☺☺ Eller vil du på scenen og være solist? 

 

- eller har du bare lyst til at være med, når næste sæson skal 
planlægges, så skal du møde op på planlægningsmødet.  
 
Vi trænger til nye ansigter og friske input.  
 
Mødet finder sted: 
 

 
Torsdag den 10. maj 2012 kl. 19.00 

Gaabensevej 44, 4800 Nyk. F 
i adm.bygningen på 1. sal hos C.Aarslew-Jensen A/S, over gården 

 
 
 
 

Nyt fra vores medlemmer 
 
JØRGEN ØJENHOLT inviterer til MUSIK-CAFÉ 
 

Landsbycenter for Horbelev og Omegn (Østfalster), Eriksdalsvej 29. 
 

Torsdag d. 9. februar og torsdag d. 19. april 2012 kl. 19.00-21.30 
 
Café-aftenerne byder på oplæsning/fortælling, kædedans og fælles-
sang med årstiderne som grundelement.  
 
Jønne Bønne (Jørgen Øjenholt) er tovholder og lægger programmet, 
sammen med de aktive, men der er også plads til overraskelser.  

 

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

Viser vokser i den lollandske muld 

Meget handler om mod 
Der skal mod til at skrive sine musikalske indfald ned og lave sine egne 
melodier, der skal mod til at sætte ord på stemninger, oplevelser og 
følelser, og der skal mod til at finde gamle instrumenter frem og trylle ny 
lyd ud af dem… og så skal der en hel del mod til at indspille det hele og 
udgive det på CD og i et hæfte med alle sangene og historierne: Når 
livet er GRØNT.  Men vi gjorde det! 

 

Musik bliver til mere 
Det var folkemusik, der bragte os 
sammen.  
 
Og vi, det er Annette Svåbæk, lol-
landsk troubadour, kendt på hele 
Lolland-Falster for ”Livets Sange”,  

det er Tubas Løkkegaard, der stod for musik og optagelser, det er 
Troels Lyndelse fra Hejrede Friluftsgård, der sprang ud som 
tekstforfatter, og så er det naturvejleder Pia Lyndelse. 
  

Hejrede Friluftsgård havde fra LAG Guldborgsund fået støtte til 
arrangementer, hvor formidling om landbrugslandskabet og Naturpark 
Maribosøerne blev kombineret med musikalsk underholdning, og til 
indspilning af en CD der spredte den gode stemning. 

Sangene sætter vores egn på landkortet 
Alle sangene handler om vores skønne natur og om en af vores store 
søer ved Maribo, Hejrede sø. Sangene er trykt i et hæfte, og hver sang 
er blevet knyttet til en virksomhed, f.eks. er Knuthenlund sponsor på 
sangen ”Det er dejligt at leve på Landet.”  
Først gik sangen rundt her på øerne og blev spillet på Sydhavsøernes 
Frugtfestival, var med kulinarisk netværk i Øksnehallen, til Æblets dag 
på Fejø og Festugen i Nykøbing… Vi glæder os over det, for vi ser 
Lolland-Falster som et skønt sted at være, og på den måde tager vi del i 
debatten om Udkantsdanmark med en positiv vinkel, for vi er virkelig 
glade for Lolland-Falster.    

 

Annette Svåbæk - Tubas Løkkegaard - Pia Lyndelse - Troels Lyndelse 
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Gå ud og hør viser - og god musik ���� 

Dato Tid Sted Arrangement 
2. + 4. torsdag  Postholderens sted Musikalsk legestue www.postholderenssted.dk 
09.01.12 19.30 VV Østsjælland, Karise Højskole John Mogensen Cabaret 
14.01.12 18.00 Korsør Medborgerhus Visetrioen spiller og synger nordiske viser 
20.01.12 19.30 Nyk. F Teater Niels Hausgaard – Love Babe 
21.01.12 19.30 Nyk. F Teater Niels Hausgaard – Love Babe 
23.01.12 19.00 Højskolen Marielyst Aktiv Fritids Seniororkester m/Palle Danielsen 
24.01.12 19.00 Højskolen Marielyst Los Senilos swingmusik 
26.01.12 18.00 Maglebrænde Fors. Fjendstrupvej 2 Burns Night m/fakkeltog, sækkepiber, whisky 
26.01.12 19.00 Højskolen Marielyst John Mogensen sange m/Dennis Hansen 
01.02.12 19.00 VV Slagelse, Ingemannsvej 17 Festsange 
03.02.12 20.30 Nysted Bio ESTER BROHUS 
06.02.12 19.30 Visekælderen, Karise Højskole Syng-med-aften m/klaver og violin 
10.02.12 19.00 VV: Teaterbyg. Bag Haverne 1, Køge I dyrenes verden – Viser og sange 
12.02.12 14.00 VV Roskilde, Biblioteket Set m. blækspruttens øjne - viseunderholdning 
15.02.12 20.00 Stars, Algade 84, Vordingb. POUL DISSING: Smertefulde sange 
17.02.12 20.00 Vallekilde Højskole, Hørve KRISTIAN LILHOLT 
29.02.12 20.00 Huset, Blegen 4, Nakskov POUL KREBS - Ekskl. koncert 
05.03.12 19.00 Visekælderen, Karise højskole Tomas Zawadski + Amanda. Eng. og danske sange 
07.03.12 19.00 VV Slagelse, Ingemannsvej 17 Mine yndlingsviser 
09.03.12 19.00 VV Køge, Teaterbyg. Bag Haverne 1 Besøg fra VV Kjellerup + Køge Spillemændene 
11.03.12 19.30 Nyk. F Teater More Jacks 
24.03.12 21.00 Nyk. F Teater Sanne Salomonsen 
24.03.12 21.30 Vershuset, Grønnegade 10, Næstved Dissing + Las Trio 
29.03.12 19.30 Maglebrænde Gl. Skole Poul Banks – virtuos sangskriver + guitarist 
31.03.12 20.00 Aksen, Centervej 92, Asnæs Skousen Trio 
02.04.12 19.30 Visekælderen, Karise Højskole Viseværterne siger Tak for i år 
03.04.12 19.30 Nyk. F Teater Mordets melodi, Det Kgl. Teater 
15.04.12 14.00 VV Slagelse, Ingemannsvej 17 Alf Prøjsen tekster 
19.04.12 20.00 Ringsted Kongrescenter The Dubliners 
26.04.12 19.30 Maglebrænde Gl. Skole Rendestenens Liljer - dagligstuekoncert 
27.04.12 20.00 Nyk. F Teater Rugsted & Kreutzfeldt 
01.05.12 19.00 Højskolen Marielyst ”I selskab med Ingemann” oplæsning/musik 
02.05.12 19.00 Roskilde Bibliotek Nordisk aften m. Det Blaa Guld 
08.05.12 19.00 Højskolen Marielyst Los Senilos swingmusik 
14.06.12 20 ? Nyk. F Teater Nyk. F Revyen premiere – spiller til 25.08.12 
02.07.12 19.00 Højskolen Marielyst ”I selskab med Ingemann” oplæsning/musik 
14.08.12 19.00 Højskolen Marielyst Danny & The Royal Strings - optakt til koncert 19/8 
19.08.12 14.00 Højskolen Marielyst Danny & The Royal Strings 50 års jubilæumskoncert 
11.09.12 19.00 Højskolen Marielyst Los Senilos swingmusik 
14.09.12 20.30 Nysted Bio Alberte Vinding/Tamra Rosanes/Anne Dorthe Michelsen 
26.09.12 19.00 Højskolen Marielyst BENNY ANDERSEN & POUL DISSING koncert 
 
 

 

Annonce   

Blandt snemænd og vårgrønne vildskud 
Musik: Maria Nyboe – Tekst: Karen Zubari 
Hæfte m. 12 nye månedssange. Gennemillustreret. 
Se Leif Kirkvågs anmeldelse på www.visensvenner.dk 
ISBN 978-87-7612-699-5 - Forlag: Dansk Sang 
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VISENS VENNER I NYKØBING F.  BESTYRELSEN m.m.m.m.m.m.m.m. 
Formand 
Tlf. 54 82 30 14 
 
 
 

Anne-Grete Kamstrup 
Fjordvej 1C, st.th. 
4800  Nykøbing F 
annegrete.kamstrup@adr.dk  
 

 

Næstformand 
Tlf. 54 43 81 60 

Elisabeth Teilmann 
Virketvej 21 
4863  Eskilstrup 
virket@lite.dk  
 

 

Kasserer 
Tlf. 23 43 52 51 

Carsten Aarslew-Jensen 
Strandboulevarden 52, 2.tv. 
4800  Nykøbing F 
caaj@mail.tele.dk  
 

 

Sekretær 
Tlf. 54 86 82 29 
Tlf. 24 74 81 13 

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

 

Bestyrelsesmedl. 
Tlf. 30 28 80 83 

Kaj Danholt 
Løvsangervej 8 
4840  Nr. Alslev 
danholt@nanet.dk  
 

 

Suppleant 
Tlf. 23 46 24 81 

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

 

Suppleant 
Tlf. 54 85 67 83 

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

 

Webmaster &  
Red. ViseTidende 
Tlf. 54 60 20 50/22 18 09 35 

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

 
 

HJEMMESIDE www.visensvenner-nykf.dk 
 

 

 


