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Formanden har ordet: 

                                             
Virket, 8. juli 2012 

KÆRE VISEVENNER! 
 
Solen skinner. Det er dagen efter en dejlig sommerlørdag i Virkethus. 
Det er nemt at være i godt humør. Vi har stadigvæk et par herlige som-
mermåneder at se frem til, og inden vi ser os om, skal vi ses igen. Det 
bliver en glæde, for jeg synes, vi har fået sat et spændende og varieret 
program sammen til den kommende sæson. 
 
Først skal vi ind i et dejligt efterår, hvor træerne får den smukke gyldne 
farve. Her skal vi nyde gensynet med Bente Kure og Leif Ernstsen.  
Harmonika og visefortolkning af bedste format. 
 
Ugen før er vi fire, der tager til landsmøde i Svendborg. Vores lands-
formand (gennem mange år) Leif Kirkvåg har valgt at give bolden 
videre, så det bliver spændende, hvem der magter denne store opgave. 
I vil høre nærmere om dette. 
 
Jeg er en del af en forening, hvor der er stor opbakning.  Masser af 
sang og musik, og ikke mindst noget meget, meget vigtigt: det sociale 
samvær. Det er jeg stolt af. 
 
På glad gensyn  
Elisabeth 
 
 

Blomstercentret 
Herningvej 10 - 4800 Nykøbing F. 

Tlf. 54 86 00 17 
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Siden sidst …   

 

Fra Elisabeth har vi modtaget: 
 

- Mailadresser 
Siden sidst har vi fået et lille kartotek med mailadresser, men vi kan godt bruge 
mange flere. Mail er en nem måde at kommunikere på, når der er særlige ting, 
der hurtigt skal nå frem, og det skaber en god dialog. Send gerne jeres 
mailadresse til virket@lite.dk. På forhånd tak 

 - Nye medlemmer 
Jeg kan se nye ansigter i salen og ved, at vi har fået nye medlemmer, også fra 
Lolland. Velkommen til alle. Jeg håber, at I må synes om aftenerne sammen 
med os. Vi kan også sige velkommen til Ole J. Nielsen. Han kommer fra 
Amagerland, men er heldigvis flyttet ned til Anne-Grete. Ole kan jo både synge 
og spille harmonika. 
- Hjertesuk 

Vi prøver igen-igen: Kender I dog ikke nogen (søster, bror, datter, ven eller 
veninde), som kan udfolde sig på de skrå brædder? Bare henvend jer til en i 
bestyrelsen, så finder vi en aften, hvor vi i fred og ro kan finde ud af, om det 
kunne være til glæde for os alle. 
- Annas Ballader  

Efter opførelsen af Annas Ballader optrådte hele "koret" på højskolen i Marie-
lyst, og det var et tilløbsstykke. Salen var fuld, og der var en helt speciel 
atmosfære i den smukke koncertsal. Læs mere på s. 8. Der er i øvrigt løbende 
en masse forskellige koncerter på højskolen, som I kan se på s. 11. 
 

Jytte Matthiesen skriver: 
KÆRE VISENS VENNER, NYK. F - og til de mange dygtige aktører: I skal have 
en rigtig stor tak – for en kanon sæson 2011/12. Find den store vase frem – for 
I fortjener en kæmpe buket ROSER. I gør det helt fantastisk hver gang. I har 
øvet og kan jeres ting. Så mange forskellige temaer, tekster, musik og besøg 
og arrangementer året rundt. 
Jeg kan anbefale at blive medlem af Visens Venner. Det er nogle dejlige op-
levelser, og man er glad og i godt humør, når man kører hjem. Tillykke, det er 
imponerende, og I GØR EN FORSKEL. 
De allerbedste hilsner til jer alle, og på gensyn, sender  
Jytte Matthiesen, Sdr. Alslev, maj 2012. 
P.S. Jeg vil fremhæve aftenen ”Annas Ballader”  
 
HUSK - Næste deadline for stof til ViseTidende: 10. december 2012 
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Viseaften torsdag den 27. september 2012 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
Vi starter sæsonen på festlig vis med at få besøg af et par af Danmarks 
absolut bedste visekunstnere: Bente Kure og Leif Ernstsen  
 
Det bliver en sjov og helt uforglemmelig aften. 

 
Viseværter: BESTYRELSEN  

 

Entré:  Medlemmer: 85 kr. – Gæster: 120 kr. 
Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med. 

 

Torsdag den 27. september 2012 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 
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  Viseaften torsdag den 25. oktober 2012  

 

 

Også i år er vi med og fejrer dansk musiklivs årlige festdag  
med åbne døre og gratis adgang. 

 

 
Vi har kaldt denne aften for: 

 - med et ☺    

- Et stort hold af vores bedste solister er på scenen 
- Eskil akkompagnerer 
 

og som titlen antyder, så bliver det mest skæg og ballade. 
Nogle af viserne stammer fra revyens verden og har været 
opført på de skrå brædder. Andre er bare sjove, og i ny og næ 
poetiske og smukke.  
 

Karen Zubari har skrevet de fleste af teksterne, og der er musik 
af flere forskellige komponister. 
 

Ind imellem bliver der fællessang. 
 

 
 
Visevært: Karen  
  
 

GRATIS ADGANG – takket være tilskud fra  Danske Populærautorer, 

så tag jeres venner med. Alle er velkomne. 
 
Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med 

   

 

Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

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

 
 

GODTFOLK OG GAVTYVE - skillingsviser fra en broget fortid 
 

Vi har fundet skillingsviser og andre 
gamle viser frem fra arkiverne. Et stort 
hold af vores dygtige solister har øvet 
intensivt.  
 

Ind imellem bliver der fællessang – 
med garanti det største kor i Nykøbing 
den aften! 
 

”De ældste danske skillingsviser er fra 
1530. Betegnelsen skillingsvise blev 
dog først brugt i 1795. 
 

Skillingsviserne var den tids kulørte presse, hvor almuen blev underholdt 
og orienteret om de nyeste begivenheder og katastrofer. 
 

I byen blev skillingsviserne solgt af visekællinger eller af børn, som 
sang og råbte viserne for at tiltrække kundernes opmærksomhed. På 
landet blev de solgt af bissekræmmere og markedssangere. Dette salg 
blev forbudt i 1805. 
 

Skillingsviserne handler om alle mulige emner. Der er nyhedsviser om 
mord og retssager, skibskatastrofer, brand, ulykker, krig og politik, kærlig-
hedsviser om lykkelig og ulykkelig kærlighed, sømandsviser, soldaterviser, 
fædrelandsviser, viser om begivenheder inden for kongehuset, skæmte-
viser m.v.”           (Kilde: Statsbibliotekets særsamlinger) 

 
 
Viseværter: Eskil og Karen  
 
Entréen får I for 20,- kr. i dronningens mønt, at erlægge kontant. 
Husk: I skal selv medbringe alt hvad I vil nyde – lige bortset fra underholdningen …  
 

 

Torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Juleviseaften torsdag den 13. dec. 2012 
 

 
 

 

  
 

JUL SOM I GAMLE DAGE   

 
med gløgg og æbleskiver,  
hygge ved bordene,  
og en masse kendte og ukendte sange og viser,  
alt sammen i julens tegn. 
 
Med det rette nissesind bliver det en stemningsfuld  
og dejlig aften i gode venners lag. 

 

Visevært: Kirsten 
 
  
 

 
Entré, inkl. gløgg og æbleskiver: 60 kr. 

 
 

Torsdag den 13. december 2012 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 
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Annas Ballader på Højskolen Marielyst 
 

Fra Eskil har vi modtaget: 

Som mange af jer vil kunne huske, opførte vi ved 
marts måneds koncert i Visens Venner "Annas 
Ballader" af Ida og Bent From. Vi havde jo i aftenens 
anledning udvidet musikken til en kvartet, og da 
violinisten i det udvidede orkester, Arne Olsen, arbej-

der på Højskolen Marielyst, overbragte han en invitation til os om også 
at opføre balladerne på højskolen. 

D. 3/5 samledes vi derfor igen: Fem solister og fire orkestermedlem-
mer mødte op på højskolen, og efter en solid højskolemiddag gentog 
vi i musiksalen Annas Ballader for et lydhørt publikum på ca. 120 per-
soner - heraf flere fra Visens Venner, men selvfølgelig først og frem-
mest fremmede kursister fra hele landet. De var meget glade for kon-
certen, så det blev en vellykket aften, kunne vi fornemme.  

Man kan godt efter en normal koncertaften have en lidt blandet for-
nemmelse: Nu har vi haft så mange øveaftener - så er det lidt mær-
keligt, ja næsten trist, at det allerede er forbi... Også af den grund var 
det dejligt at få lov til at give balladerne en gang til.    

 
 

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

Ane Lise skriver: 
 
Det blev en dejlig eftermiddag ved 
Virkethus lørdag den 7. juli 2012.  
 
Vores formand Elisabeth havde fore-
slået, at vi skulle holde en anderledes 
”visekomsammen”, og den opfordring 

havde 32 visevenner taget til sig. Flere fra bestyrelsen havde sørget 
for, at bordene var dækket med duge, parasollerne var slået op, og 
der var pyntet fint med flotte lyserøde hortensiaer og roser fra 
Elisabeths have.   
 
Søren og Ole havde taget deres harmonikaer med og Kaj sin guitar, 
så musikken var klaret. Elisabeth havde dog også sørget for nogle 
instrumenter, der kunne bruges til lidt rytmeboks. Inden vi spiste den 
medbragte mad, sang vi lige et par sange fra vores sanghæfter.  
 
Resten af eftermiddagen gik bare med sang og musik, og det var rigtig 
dejligt. Birthe Ruth havde bagt to lækre æble-/kanelkager, der lige blev 
lunet i ovnen og med flødeskum og cremefraiche til, så der blev hurtigt 
”udsolgt”. Tak for det, Birthe.  
 
Lad os se, om det kunne blive en 
tradition at mødes derude i de dejlige 
omgivelser. Vejret var jo med os, og 
hen på eftermiddagen kom solen frem, 
men den var også bestilt, sagde Elisa-
beth.   
 

 

Ny klumme i ViseTidende  
 

Elisabeth har fået den gode ide, at ViseTidende fremover skal bringe 
en fast klumme om sproglige finurligheder i danske sange og viser. 
Eskil Irminger har taget imod udfordringen og vil fremover på dette 
sted tage fat i udvalgte svære, sjove eller lumske ord og vendinger fra 
sangens verden.   
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Aug. 2012 
 

Viseord    

 

Som en del af vores visevenner vil kunne huske, blev der i 1948 gennemført en 
retskrivningsreform, der bl.a. dikterede, at navneord fremover ikke længere (som 
på tysk) skulle skrives med stort begyndelsesbogstav. Selv om det her få år efter 
den tyske besættelse var et gunstigt tidspunkt at fjerne denne regel, var der 
mange modstandere, der fremførte mange skræmmeeksempler på, hvordan 
tekster fremover ville kunne misforstås, når læserne ikke længere igennem typo-
grafien ville kunne identificere ordklasserne.  
 
Det blev anført, at det ville nærme sig blasfemi at skrive navneordene med småt, 
når der i Salmernes Bog står ”Din Kærlighed gør Næsten godt”, og hvad med de 
mange digte, som lige pludselig ville blive langt sværere at forstå? ”Kong 
Christian stod ved højen Mast” var entydigt - et stort M signalerede, at ”mast” var 
et navneord - men hvad skulle man stille op med ”Kong Christian stod ved højen 
mast”? Måske man ville tro, at Ewald havde skrevet ”Kong Christian stod ved 
Højen mast…?”  
 
De færreste savner de store bogstaver længere, og reelt er risikoen for mis-
forståelser som ovennævnte ikke stor – men en enkelt elsket sommersang er 
værd at trække frem, fordi den alligevel illustrerer problemet. Det drejer sig om 
Johannes Jørgensens ”Nu lyser løv i lunde”. Den blev første gang fremført ved 
en grundlovsfest i 1891, og siden da har den været fast indslag ved utallige 
grundlovsmøder.  
 
I første vers forekommer linjerne ”frugtblomsters hvide pletter / det rige, grønne 
felt, / mens højt de lyse nætter / slår ud sit sommertelt.” Mon ikke mange synger 
disse linjer uden at tænke nærmere over indholdet? Det lyder kønt – ja, men 
hvad står der i virkeligheden? Her var der ingen tvivl i 1891: ”Frugtblomsters 
Hvide pletter / det rige, grønne Felt…” Man vil umiddelbart opfatte ”hvide pletter” 
som hhv. et tillægsord og et navneord, men det giver dårlig sammenhæng – når 
man forstår, at ”pletter” er et udsagnsord, kan man pludselig se, at verset giver 
langt bedre mening: Aha, siger de, der kan grammatik – ”pletter” er udsagnsled 
for navneordet ”hvide” og har ”det rige, grønne felt” som genstandsled.  
 
Det er en detalje, indrømmet! Men jeg synes alligevel, at det er tilfredsstillende at 
se, hvordan grammatikken kan hjælpe os til at forstå digterens hensigt – og det 
må vel være den, det er vigtigt at få frem. Bare små ting som manglende (eller 
forkert indsatte) kommaer kan få meningen til at kæntre!     
 

Eskil IrmingerEskil IrmingerEskil IrmingerEskil Irminger 
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Gå ud og hør viser - og god musik ���� 

Dato Tid Sted Arrangement 
31/7-5/8-12  Femø Jazz Festival 

12.08.12 13.00 Rest. Oldfruen, Marielyst Frokost Jazz t. fordel f. SOS Børnebyerne 

12.08.12 13.30 Rest. Oldfruen, Marielyst Los Senilos spiller gratis jazz og swing 

15.08.12 19.00 Højskolen Marielyst Sigfred Pedersen Cabaret 

18.08.12 10.30 Axeltorv, Nakskov Postorkesteret 

19.08.12 14.00 Højskolen Marielyst Danny & The Royal Strings - jubilæumskoncert 

22.08.12 20.00 Fuglsang (laden) Tivolis Pantomime. Kammermusikfestival. Mini-balletter. 

23.08.12 20.30 Højskolen Marielyst PH og hans viser v/Michael Mondrup & Jørn Bonde 

25.08.12 10.30 Axeltorv, Nakskov Lollands Brandvæsens orkester 

25.08.12 20.00 Fuglsang Amerikansk Café. S.K. Trio + Storstrøms Kammerens. 

26.08.12 15.00 Fuglsang: Crumbs hvalsangstrio i mørklagt lokale, blåt lys og musikere m/masker.  

26.08.12 16.00 Teaterfoyeren Jazz Connection m/lækkert pølsebord 

01.09.12 10.30 Axeltorv, Nakskov Sydhavsøernes Promenadeork. m/Frantz Ratzz 

01.09.12 16.00 Elvermose, Højmarksvej 61 AnnMari & Max Hansen synger Kai Normann Andersen 

07.09.12 20.30 Teaterfoyeren Riverside Jazz 

11.09.12 19.00 Højskolen Marielyst Los Senilos swingmusik 

14.-16.09.12  Postholderens Sted, Guldborgvej 215 Guldborg Visefestival 

14.09.12 20.30 Nysted Bio Alberte Vinding/Tamra Rosanes/Anne Dorthe Michelsen 

24.09.12 19.00 Højskolen Marielyst ”From Bach to Gershwin” m/koncertpianist Robin Colvill 

26.09.12 19.00 Højskolen Marielyst Benny Andersen & Povl Dissing 

29.09.12 22.00 Maribo Hallerne De Glade Sømænd 

01.10.12 19.00 Højskolen Marielyst Aktiv Fritids Seniorkester m/Palle Danielsen 

01.10.12 19.30 Visekælderen Karise Se progr. på www.visekaelderen.dk/program 

06.10.12 18.00 Nyk. F Teater 80’er fest 

08.10.12 20.00 Nyk. F Teater Michael Falch Solo 

12.10.12 19.00 Højskolen Marielyst ”Kærmindeorkesteret”/Højskolens kursister m.fl. 

14.10.12  Nyk. F Teater Salen + 2. sal Brage Koret 150 års jubilæum 

27.10.12 20.00 Nyk. F Teater Lis Sørensen 

03.11.12 18.00 Nyk. F Teater  Riverside Jazz 

05.11.12 19.30 Visekælderen Karise Se progr. på www.visekaelderen.dk/program 

01.12.12 11.00 Teaterfoyeren Riverside Jazz 

02.12.12 14.00 Højskolen Marielyst Julekoncert: Sopran T. Kisselev/pianist M. Dalsgaard 

02.12.12 15.00 Fuglsang Musica Ficta: Palestrinas Julemesse/danske julesalmer 

03.12.12 19.00 Højskolen Marielyst Aktiv Fritids Seniororkester m/Palle Danielsen 

03.12.12 19.30 Visekælderen Karise Se progr. på www.visekaelderen.dk/program 

09.12.12 16.00 Maribo Domkirke Julekoncert m/domkirkens koncertkor + Borgervæbning 

15.12.12 11.00 Nyk. F Teater Aktiv Fritid Julekoncert 

16.12.12 19.30 Maribo Domkirke Ni læsninger. Musikgudstjeneste 

26.12.12 20.30 Teaterfoyeren Riverside Jazz 

31.12.12  Hotel Nørrevang, Marielyst Nytårsaften m/Klaus & Servants 
 
 

 

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 43 81 60 
Tlf. 21 79 36 09 

 
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 
 

 

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 &  
Red. ViseTidende 
Tlf. 54602050 / 22180935 

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

 
 

 
 

HJEMMESIDE 

 
 

www.visensvenner-nykf.dk 
 
 

 

 


