
 

 

Årgang 19 August 2016 Nr. 2 
            

  

              Foto: CAAJ 
 
 

Formanden har ordet .............................  2 
Siden sidst ..............................................  3 
September: TULLEMOR Band… ............  6 
Oktober: Dem vi godt kan li’… ................  7 
November: Minderne har vi da lov at ha’  8 
December: I denne søde juletid ...................  9 
Gå ud og hør viser & god musik..............  10 
Viseord: Hvad er en vise? ......................  10 
Bestyrelsen m.m. ....................................  12  

 

 
 



Vise Tidende nr. 2 2016 - Visens Venner i Nyk. F 2 

 
 

 
 
Formanden har ordet:  

 
Virket, juli 2016 

 
 
Kære Visevenner 
 
Her, midt i sommeren, ser vi frem 
til et spændende efterår. 
 
Vi skal have gæster udefra i sep-
tember. Tullemor - det herlige 
band - bliver for mange af os et 
genhør, og så er ”vores egen Ole” 
med her. Både med sang og spil. 
 
Vores egen TRUP får travlt og er 
allerede nu ved at tilrettelægge de 
resterende aftener – en broget 
buket også med fællessang, kan 
jeg godt love. 
 

Endnu en gang har tilslutningen 
været stor, og det glæder mig hver 
gang, at vi bliver bakket så godt 
op. 
 
Stor tak til jer alle på scenen, ved 
computeren, på landevejen, ved 
lydpulten, men ikke mindst alle jer, 
der endnu en gang har bevist, at I 
støtter op om vores dejlige for-
ening. 
 
På glad gensyn 
Elisabeth 

 
 

 
     

 

Blomstercentret 
Herningvej 10 - 4800 Nykøbing F. 

Tlf. 54 86 00 17 



Vise Tidende nr. 2 2016 - Visens Venner i Nyk. F 3 

 

Siden sidst …   
 
 

ELISABETH skriver:  
 
Mindeord over Søren Jensen 

 
”I skovens dybe, stille ro” blev spillet 
i Nordre Kirke den 28. juni.  
 
Det var dagen, hvor vi måtte tage 
afsked med Søren, vores dejlige 
harmonikaspiller, visesanger og sto-
re viseven. 
 
Her var det to trompeter - for trom-
peten var måske netop det instru-
ment, som var Sørens kæreste eje. 
 

Vi er i chok, men har al mulig grund til at mindes alle de dej-
lige timer, vi har haft i selskab med Søren. 
 
Vores tanker er nu ved Kirsten, som så uløseligt var forbun-
det med sin ægtefælle gennem 56 år. I har givet os SÅ me-
get med jeres sang og musik. Vi håber, Kirsten stadig vil væ-
re en del af os – sang er livsglæde - det er svært at forstå 
nu, men jeg ønsker af hele mit hjerte, at det vil lykkes. 
 
Ære være Sørens minde. 
Elisabeth 
 
Postkassen 

 
I må meget 
gerne blive 
ved med at 
skrive små 
sedler med 
forslag til em-
ner og viser.  
 
Det er en god 

inspirationskilde til kommende sæso-
ner. 
 
Elisabeth 
 
 

Christian Søgaard Trio 

Vi kan allerede nu glæde os til januar 
2017. Der har været mange ønsker om 
et genhør med denne herlige trio, og 
de har lovet os at komme. 
 
Elisabeth 
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DEJLIG DAG I VIRKETHUS - lørdag den 2. juli 2016 
 
ELISABETH skriver: 
 
Igen i år var Virkethus rammen om før-
ste sommerlørdag i juli.  
 
Det var slet ikke sommervejr. Det fug-
tige element havde taget over, men på 
trods af det synes jeg, vi fik en herlig 
eftermiddag. 
 
Vi var 34 om bordene, med alskens 
gode frokostretter og noget af det fug-
tige til ganen. 
 
Kaj, Hasse og Torben Hornhaver stod 
for musikken, og vi fik sunget meget. 
Tak for dejlige indslag. 
 
Vi fik besøg af Poul Erik fra Visens 
Venner i Glostrup. Også tak til dig, for-
di du havde lyst til at se, hvad vi fore-
tager os. Det var en stor glæde, at du 
også glædede os med din gode vise-
sang og store stemme. 
 
Jeg tror sørme, vi prøver igen til næste 
år. 
Elisabeth 

  
 

Foto: Ane Lise og John 

 
ANE LISE skriver: 
 
De tre foregående år har det været det 
dejligste solskinsvejr, når vi fra Visens 
Venner mødtes i Virkethus. Det var det 
så ikke i år, så vi måtte sidde indenfor, 
hvor der er plads til 50, i hvert fald efter 
den opslåede liste, men der mødte 35 
op, og det var lige, hvad vi syntes var 
passende. 
 
Vi savnede nok allermest Kirsten og 
Søren, der altid har været der med Sø-
rens harmonika og deres gode humør.  
Elisabeth startede med at byde vel-
kommen og sagde derefter nogle ord 
om Søren, som vi desværre har måttet 
sige farvel til, og det smerter os alle.  
 
Vi plejer jo også at have mange musi-
kere med, men de var optaget af andre 
ting. Men heldigvis havde vi så Kaj, der 
kom med sin guitar. Da så også Tor-
ben Hornhaver kom og havde sin har-
monika med, ja, så var der jo et lille 
orkester, og det var bare dejligt. 
 
Da vi havde spist vores medbragte 
mad, blev der sunget og fortalt et par 
vittigheder, så det var en rigtig god ef-
termiddag. Det var dejligt, at så mange 
var mødt op, så tak skal I have for det. 
John og Ane Lise 
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ANE LISE skriver: 
 
Lidt tanker om det at øve til en  
viseaften 
 
Da vores program var færdigt torsdag 
aften den 25. februar, udtalte Kirsten tak 
til John og mig for de aftener, de havde 
været og øvet hos os.  
 
Ofte opfattes dette at øve så mange af-
tener som noget, der har været strengt. 
Men det har bare været nogle rigtig 
hyggelige aftener.  
 
Mange aftener, lidt i klokken 19, blev 
vores hjem ”invaderet” af fire mænd 
med hver deres harmonika og fire da-
mer med stemmerne parate til sang. 
 
Da først programmet var besluttet, så 
blev der ellers sunget og spillet indtil ved 
21.30 tiden, hvor vi gik over til kaffe og 
hjemmebag, nej, ikke det ”sønderjyske 
kaffebord”.  
 
Så gik snakken ellers en times tid, og en 
dejlig aften var slut. Dem havde vi nogle 
stykker af, indtil vi mente, at nu var det 
hele på plads og vi var klar til vores af-
ten.   
 
Så jeg/vi siger også tak til alle de med-
virkende for deres store engagement og 
gode humør.  
 
Venlige hilsner - John og Ane Lise 
 

 

 
KAREN skriver: 
 
Nyheder om sang på Lolland og Fal-
ster kan I hente i facebook-gruppen: 
Lolland Falster synger –  
#lollandfalsterlovestorm  
 
Der står en masse om sange og viser 
hernede fra. Hold øje med, hvad der 
rører sig, bland jer i debatten og nyd 
det store engagement og det righoldi-
ge kulturliv, vi har her på øerne. 
 
En anden god side er LF Lovestorm – 
Lokale Events. Her handler det om alt 
muligt mellem himmel og plutte. Meld 
jer ind i gruppen, så I er på forkant 
med, hvor der er gang i den og liv i 
kludene.  
 
 
Billeder fra Regionalmødet i Nyk. F 
 
På www.visensvenner.dk går I ind un-
der ”Møder i VVD”. Under Regional-
møder finder I alle de billeder og vide-
oer, Carsten tog, da vi var værter i 
marts måned. Udover optræden af de 
deltagende visevenner var Sprøjtehus-
teatret på scenen med deres Evert 
Taube show.  
 

 
 
REDAKTIONEN skriver:  
 
Deadline til næste nr.  af ViseTidende: 
10. december 2016. 
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Viseaften torsdag den 29. september 2016 
 

 
 

TULLEMOR BandTULLEMOR BandTULLEMOR BandTULLEMOR Band    
 
Denne første aften i den nye sæson er 
bestyrelsen ”Visevært”. 
 
Som ved alle store ”koncerter” er der et 
opvarmningshold, så før TULLEMOR  
Band går på scenen, er det nogle af 
foreningens egne medlemmer, der sør-
ger for underholdningen, blandet med 
fællessange. 

 
Vi glæder os til genhøret med TULLE-
MOR Band, der bl.a. består af vores 
egen Ole, kommer fra Amagerland og 
spiller musik, der vel lidt kan sammen-
lignes med en dansk udgave af de irske 
Dubliners.  
 
Glæd jer til denne aften! 

 

 
 

Visevært:  Bestyrelsen 
Entré:   Medlemmer 40 kr. – Gæster 80 kr. 
Husk:  I skal selv have drikkevarer med. 
 

 

Torsdag den 29. september 2016 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (Indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 
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Viseaften torsdag den 27. oktober 2016 
 

I år er     ændret til en hel uge fra 31. oktober til 6. november. 
 
Viseaftenen den 27. oktober kalder vi  
 

Dem vi godt kan li’Dem vi godt kan li’Dem vi godt kan li’Dem vi godt kan li’    
 
Det vil være et righoldigt repertoire fra den danske 
sangskat opført af 6 solister med et lille orke-
ster. 
 
Vi ses! 
 
Hilsen  
Viseværterne 
   
   

   

 
   
      Visevært Kaj      Visevært Ane Lise 
 
Entré:    Medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr. 
Husk:    I skal selv have drikkevarer med. 
 

 
 

Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (Indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 
 

 

 
 

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



Vise Tidende nr. 2 2016 - Visens Venner i Nyk. F 8 

Viseaften torsdag den 24. november 2016  

 

Minderne har vi da lov at ha`Minderne har vi da lov at ha`Minderne har vi da lov at ha`Minderne har vi da lov at ha` … … … …    
 
Vi sidder så ofte en hyggelig aften med 
gode venner, og så siger én pludselig: 
”Kan du huske …?” 
 
Jeg tror, I kan nikke genkendende til 
den sætning. 
 
Det vil vi gøre noget ved. Alle på sce-
nen denne aften har et specielt minde 
om den vise, de præsenterer. 
 
 

Det kan være en hændelse eller en 
person, eller måske begge dele.  
 
Kom og hør, hvad vi har fundet på.  
 
Der vil naturligvis være fællesange, og 
mon ikke den sang, som aftenens over-
skrift refererer til, vil være den første? 
 
Eskil har lovet at akkompagnere. 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Visevært: Elisabeth 
 
Entré:   Medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr. 
Husk:   I skal selv have drikkevarer med. 
 
 

 
 

Torsdag den 24. november 2016 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (Indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 
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Juleviseaften torsdag den 8. december 2016  

 

I denne søde juletid …I denne søde juletid …I denne søde juletid …I denne søde juletid …    
 
Vi pakker madkurven med en rigtig god 
julefrokost, husker 
rigeligt med drikke-
varer, en velegnet 
tallerken, hensigts-
mæssigt bestik, 
glas etc., og så 
mødes vi kl. 18.00 til en festlig juleaf-
slutning. 
 
Man må meget gerne være iført nisse-
hue. 
 

Nisseskæg og halm 
i træskoene, velop-
lagte rensdyr og 
trafiksikker kane 
ses også gerne, 
men vigtigst af alt:  
 

Godt humør og 
julestemning! 
 

 

Først spiser vi, og undervejs skyller vi 
efter til tonerne af de bedste drikkeviser 
og skålsange, deltagerne kan komme i 
tanker om. 
 
Herefter kan vi nyde blændende solist-
præstationer på scenen med kendte og 
elskede juleklassikere, sjældne guld-
korn fra julemandens lager og selvføl-
gelig masser af fællessang med dejlige 
julesange og -viser.  
 

 
 
I pausen, mens musikanter og sangere 
kommer til hægterne, drikker vi vores 
medbragte kaffe, måske med en jule-
småkage til, hvis vi er heldige. 
 
 

Viseværter: Hvem kan det mon være?  
Jo, under nissehuerne gemmer sig, så vidt vides:  

       

Anne-Grete  Elisabeth 
 

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

Torsdag den 8. december 2016 - kl. 18.00 

MultiCenter Syd 
Eggertsvej 2 (Indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 

 

 



Vise Tidende nr. 2 2016 - Visens Venner i Nyk. F 10 

 

Viseord nr. 9 – august 2016: Hvad er en vise? 
 
Når vi har en forening, der hedder "Visens 
venner i Danmark", skulle man tro, at med-
lemsskaren måtte kunne enes om selve 
grundlaget, nemlig kærligheden til danske 
viser og ønsket om "at bevare den danske  
visetradition", som der står i foreningens 
formålsparagraf. 
 
Det er dog ikke så simpelt, som det umid-
delbart kunne lyde, for er der en ting, der 
kan skabe debat i visekredse, er det 
spørgsmålet om, hvad en vise er. Også i 
Nykøbing F. har solisterne i tidens løb un-
derholdt med sange, der efter fleres me-
ning ligger i en gråzone - skønsange, fæd-
relandssange, sange fra musicals og ope-
retter osv. 
 
Så hvad er en vise? I forordet til "Blandt 
Ølhunde og Månestråler. 130 danske re-
vysange i noder, tekst og billeder" citerer 
komponist og musiker Finn Jørgensen en 
definition, der meddeler, at en vise er "en 
fremadskridende beretning på vers, der 
rimer". Hertil kommer naturligvis en melo-
di, men han understreger, at melodien 
"blot støtter og fremhæver teksten. Den 
bliver ikke sunget - men fremført." 
 
Ud fra denne definition må Finn Jørgensen 
medgive, at mange (elskede) revysange 
netop ikke kan leve op til visebenævnelsen 
- men mon ikke alligevel et flertal af for-
eningens medlemmer vil være klar til at se 
bort fra definitionen frem for at sende gam-
le, kendte revysange i skammekrogen? 
  

 

Finn Jørgensen opdeler revyviserne i to 
kategorier: emnevisen og figurvisen. 
Førstnævnte - der igen kan inddeles i fx 
optimistviser, vrøvleviser, satiriske og 
sentimentale viser - består af vers med 
helt forskellige emner, der afsluttes 
med et fast omkvæd. Her vil alle sikkert 
kunne give eksempler: "Det er ikke til at 
se, hvad der er opad eller nedad", "Jeg 
har aldrig fået noget", "Molak molak 
mak mak mak" osv. I figurvisen fremstil-
ler sangeren selve personen i visen, 
hvilket medfører, at sangen - evt. med 
indlagte replikker mellem versene - 
"kan opleves som et lille skuespil." 
Denne form for vise forbinder mange 
sikkert først og fremmest med Osvald 
Helmuth, der formåede at danne leven-
de, jordnære skikkelser i sange som 
"Henne om hjørnet", "Dit hjerte er i fare, 
Andresen", "Havnen" osv. 
 

 

 
I et radiocauseri om netop Osvald Hel-
muth og hans viser forklarede studie-
værten, hvorfor han havde forkortet i en 
af de afspillede sange: Det var på 
grund af nogle aktuelle vers, som man 
ikke kunne forvente ville sige nutidens 
lyttere noget. Som han forklarede, var 
Osvald "klog", idet han sørgede for, at 
det nok var aktuelle sange, han sang, 
men de skulle være "evigt aktuelle".  
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Ja, gid det var så vel - men hvis man er 
bekendt med Osvalds samlede pladepro-
duktion, vil man vide, at det ikke passer. 
Størsteparten af hans over to hundrede 
bevarede viser fra slutningen af tyverne og 
frem til "Der er sol i hver eneste bajer" fra 
1965 indeholder aktuelle hentydninger, 
som kun forstås af dem, der husker sam-
menhængen eller kan få den forklaret - og 

bl.a. derfor er det kun et fåtal af Osvald 
Helmuths viser, vi normalt i foreningen 
tør binde an med. Selv "Ølhunden 
glammer" rummer jo de for de fleste 
dunkle linjer om "fru Agnes Schmitto / 
der beskytter den mindste moskito"... 

Eskil Irminger

 

Gå ud og hør VISER & GOD MUSIK 

Dato Tid Sted Arrangement 
04.08.16 19.30 Marielyst Højskole Edith Piaf viser m. Anja Brink og Lars 

Grand. 
04.-07.08.16 Musik over Præstø Fjord Festival. Kamillemarken, Smidstrupvej 69, Tappernøje 
10.08.16 18-22.00 Postbåden, Nakskov Havn, Havnegade 27 ”Den er fin m. kompasset” Sømands-

sange på Nakskov Fjord 
12.08.16 18-22.00 Den Gl. Købmandsgård, Gedser Landevej 

79, Gedser Folkedans og spillemandsmusik. 
12.-13.08.16 19-24/16-24 Horbelev Kulturgård, Erikdalsvej 29, Horbe-

lev Horbelev Festival. Blues/Rock. 
22.08.16 19.30 Marielyst Højskole ”Osvald og den lille mand”: Osvald 

Helmuths viser. Michael Mondrup, Je-
sper Johansen og Jørn Bonde,  

26.08.16 18.30-23 Den Gl. Købmandsgård, Gedser Landevej 
79, Gedser Folkedans og spillemandsmusik. 

01.09.16 19.30 Maglebrænde Gl. Skole, Fjendstrupvej 2, 
Maglebrænde 

Mette Katrine Jensen, Kr. Bugge og 
Morten Alfred Høirup: Folkemusik. 

Fra 08.09.16 Tjek postholderenssted.dk. Musik ca. 2 x månedlig: viser, sange etc. akustisk + m. smil ;-) 
16.09.16 19.30 Højskolen Marielyst Peter Abrahamsen m.fl.:  

Jeppe Aakjær fylder 150 år. 
19.09.16 19.30 Marielyst Højskole Folkemusik m. Anders Ringgaard An-

dersen. 
21.09.16 19.30 Marielyst Højskole Swingkoncert m. Los Senilos 
26.09.16 19.30 Marielyst Højskole Koncert m. Aktiv Fritids Orkester 
01.10.16 19.30 Marielyst Højskole Koncert m. ”Vinden i Linden” 
06.10.16 19.30 Maglebrænde Gl. Skole, Fjendstrupvej 2, 

Maglebrænde 
Phønix. Nyt liv i dansk musiktradition. 
Prisbelønnet dansk folkband. 

16.10.16 14.00 Maglebrænde Forsamlingshus, Nykøbingvej 
116, Maglebrænde. 

Peter Abrahamsens 75 års fødsels-
dagsreception. Gratis, men tilmelding 
nødvendig. 

16.10.16 19.30 Marielyst Højskole DR-Vokalensemble m. Storstrøms 
Kammerensemble 

27.10.16 19.30 Maglebrænde Gl. Skole, Fjendstrupvej 2, 
Maglebrænde 

Franka og Janus Bechmann. Derefter 
MC Hansen m. countryblues. 

27.10.16 20.00 Nyk. F Teater KrebsFalch på tomandshånd - akustisk 
duo 

01.11.16 20.00 Nyk. F Teater Neighbours & Friends 
17.11.16 19.30 Maglebrænde Gl. Skole, Fjendstrupvej 2, 

Maglebrænde Urban Oak Country Aften. Country/folk. 
20.11.16 15.30 Marielyst Højskole Matiné m. Det Musikalske Selskab 
25.11.16 21.00 Stars, Vordingborg Jensen, Bugge & Højrup + Anders Ro-

land. Vise- og folkemusik. 
28.11.16 19.30 Marielyst Højskole Koncert m. Aktiv Fritids Orkester 
29.11.16 19.30 Nr. Vedby Kirke, Nr. Vedby Kirkevej 10A, 

Nørre Alslev Kurt Ravn: Årets julekoncert. 
30.11.16 19.30 Marielyst Højskole Swingkoncert m. Los Senilos 
01.12.16 19.30 Marielyst Højskole Koncert m. Sydfalsterkoret 
09.12.16 19.30 Maglebrænde Gl. Skole, Fjendstrupvej 2, 

Maglebrænde Julekoncert m. Peter Abrahamsen. 
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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. 54 60 20 50 
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 
Webmaster  
Red. af ViseTidende 
Tlf. 54 60 20 50 
Tlf. 22 18 09 35 
 

Karen Zubari 
Østervang 17 
4970 Rødby 
karen@karenzubari.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 
lilianfugl4800@gmail.com 

 

Næste deadline for stof: 10. december 2016 

HJEMMESIDE www.visensvenner-nykf.dk 
 

 


