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Formanden har ordet:          
 

Virket, december 2016
 
Kære Visevenner. 
 
Det er nemt at give andre gode 
råd – men kan vi selv efterleve 
dem? 
 
”HUSK at stoppe op og gøre det, 
der giver energi – især i en travl 
tid.” 
 
Kommentar: Ja, det sker, man når 
en grænse! Dette fundet ”i mine 
gemmer”, men siger en hel del – 
synes jeg. 
 
Energien får vi i rigt mål, når vi 
synger og tager del i aftenerne i 
VISENS VENNER. 
 
En travl tid er jo ikke kun forbundet 
med en højtid, så der får vi igen 

 
 
 
fornyet energi, sammen med vise 
venner. 
 
Er grænsen nået? Ja – men vi 
møder igen og igen. HURRA for 
det. Lad året 2017 være det år, 
hvor vi i fællesskab giver hinanden 
energi og livsmod til at fortsætte, 
både som udøvende visesangere 
og musikanter på scenen – MEN 
ikke mindst aktive visevenner i 
hele salen. 
 
STÅR VI sammen?  JA – vi gør. 
 
Tak for året 2016 og rigtig godt nyt 
år. 
 
På glad gensyn - Elisabeth 
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Siden sidst … 
 
ELISABETH skriver: 
 
Vi søger folk, der har interesse for EDB, 
og som ikke er forskrækkede for de of-
fentlige medier, såsom Facebook. 
 
Ligeledes kunne vi bruge lidt hjælp til at 
tage scenen ned efter viseaftenerne og 
bære udstyret op på 1. sal i Flisehuset. 
 
Jeg kan kontaktes på tlf. 54438160 eller 
mail virketvito@gmail.com. Lad os få en 
snak om det. 
 
CARSTEN skriver: 
Indbetaling af kontingent for 2017 
 
Da en stor del af vore medlemmer får 
Visetidende via deres mail, sender vi 
heller ikke noget indbetalingskort til dis-
se medlemmer. 
 
Vi beder blot om indbetaling på vor kon-
to i Danske Bank, som I plejer. 
 
Girokontonummer er: +01<  +0285145< 
Husk at angive jeres medlemsnummer 
og fulde navn ved indbetalingen. 
 
Kontingent:  
Enlige   kr. 125,00  for 2017 
Par  kr. 200,00  for 2017 
 

Til dem, der stadig får Visetidende til-
sendt, følger der et indbetalingskort 
med, som der plejer. 
 
Indbetaling senest den 26. januar 2017. 
 
NB! Som sædvanlig modtager vi kontin-
gentbetaling ved viseaftenen den 26. 
januar. Husk indbetalingskortet, hvis I 
har fået tilsendt et. Det gør det nemmere 
for os.  
 
Det gør det endnu nemmere for os, hvis 
I i stedet betaler via netbank. 
 
Skulle der imod forventning være nogle, 
der ikke ønsker at være medlemmer me-
re, må I meget gerne gøre os opmærk-
somme på det ved at sende en mail til 
caaj@mail.tele.dk. 
 
Når man har betalt sit kontingent, får 
man udleveret sit medlemskort først-
kommende viseaften efter indbetalingen. 
 
Hilsen Carsten (kasserer) 
 
 

 

 
  

 

 

 
Marius Mortensens Eftf A/S 

Frisegade -  4800 Nykøbing F. 
Tlf.: 54 85 03 38       Tlf.: 54 85 03 22 

Blomstercentret 
Herningvej 10 - 4800 Nykøbing F. 

Tlf. 54 86 00 17 
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Viseaften torsdag d. 26. januar 2017 
 
 

Besøg af   
 

 

 
 
 

 

 

Siden de tre gutter besøgte os for to år siden, 
har mange medlemmer ytret ønske om et 
gensyn.  

 
Det var en 
helt forrygen-
de aften den-
gang, hvor de 
tog os med 
storm. Vi var 
med hele ve-
jen, og bifal-
det bragede, 

når de sjove, skæve og geniale tekster gik 
hånd i hånd med musikalske toppræstationer, 
så begrebet ”viser” pludselig blev peppet op 
med en helt ny og tiltrængt dimension.  
 
Deres spil på scenen og charmerende ping-
pong med de forsvarsløse tilskuere nede på 

stolerækkerne gik i den grad ud over rampen 
og langt ind i både hjerte og sjæl.  
 
Derfor beslutte-
de bestyrelsen at 
invitere trioen 
igen, og heldig-
vis havde de væ-
ret lige så glade 
for at spille for os 
i 2015, som vi 
var for at have 
dem på besøg, så de sagde straks ja tak.  
 
Det er derfor med glæde og stolthed, at vi 
den 26. januar kan byde velkommen til Chri-
stian Søgaard, Morten Nordal og Jens Hol-
gersen, som be-
væbnet med har-
monika, guitar, 
kontrabas og en 
stak herlige tek-
ster, primært af 
Rune T. Kidde og 
Pernille Plaetner, 
har lovet at fyre op 
under en ganske almindelig, måske lidt små-
kold januar-torsdag på Falster. Læs mere på 
http://cstrio.dk/  
 
Det bliver i sandhed en værdig start på et nyt 
år! 
 

Visevært: BESTYRELSEN. Entré: Medlemmer kr. 75 - Gæster kr. 150. Husk drikkevarer! 

 
 
 
 

 

Torsdag den 26. januar 2017 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Generalforsamling og Viseaften torsdag d. 9. februar 2017 
 
 

Hermed indkaldes til  

Ordinær Generalforsamling 
 
 

 

 Torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.00 
 MultiCenter Syd 

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

 
 

med følgende dagsorden: 
 
 1. Valg af dirigent. 
 2. Formandens beretning. 
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab. 
 4. Fastsættelse af kontingent. 
 5. Indkomne forslag. 
 6. Valg af kasserer i ulige år. På valg er Carsten Aarslew-Jensen,  
  som ikke modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Helle Suhr Hansen. 
 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i ulige årstal. På valg er Ane Lise  
  Christiansen, som modtager genvalg. 
 8. Yderligere 1 bestyrelsesmedlem skal vælges, da Karen Zubari ikke  
  fortsætter i bestyrelsen. Det nye bestyrelsesmedlem vælges for en 1-årig 
  periode. Bestyrelsen foreslår Birthe Ruth Christensen. 
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Birthe Ruth Christensen og 
  Lilian Fugl. Begge modtager genvalg. 
 10. Valg af 2 revisorer. 
 11. Valg af 1 revisorsuppleant. 
 12. Eventuelt. 
 

Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig glad underholdning ☺ 
Denne gang er det:  

TOBENKA 
 

HA HA – hvem er mon det? I kender dem godt, men de vil gerne overraske jer. 
 

Visevært: BESTYRELSEN. 
Entré:   Nej da! Der er GRATIS ADGANG denne aften. 
Husk:  I skal selv have drikkevarer med. 
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Viseaften torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00 
Alle mand er klar til afgang!  
I vores postkasse lå der et ønske om genudsendelse af denne herlige 
sømandsaften fra 2009. Der bliver rig lejlighed til at synge med på nog-
le af disse skønne sømandssange. 
Visevært: Rolf 
 
Viseaften torsdag den 30. marts 2017 kl. 19.00 
Mort’sen, Møller og Mormor med venner - med vægt på dejlige melodier 

 
Musikken er en vigtig del af visesang. Torsdag d. 30. marts bliver der lejlighed til at hø-
re fire harmonikaer spille viser, hovedsagelig danske og svenske. Naturligvis med til-
hørende sang af Elin (mormor) og måske en helt ny deltager. 
Der er lagt vægt på dejlig musik, som passer til at blive spillet på harmonika. Desuden 
vil Kaj give et specielt nummer.  
Teksterne er heller ikke så ringe endda! Der er oven i købet to sange, som er skrevet 
af Nobelpristagere i litteratur. 
Viseværter: Elin og Ole 
Helle og Eskil: For første gang nogensinde … 
Vi vil endnu en gang underholde i 2. halvdel af marts måneds 
koncert. Indholdet af programmet er, som det plejer at være: en 
overraskelse, men vi vil prøve at give numre, vi aldrig har op-
trådt med før – men derfor kan nogle af dem jo godt være kend-
te i forvejen. 
Viseværter: Helle og Eskil 
 
Viseaften torsdag den 27. april 2017 kl. 18.00 
Forårskoncert med MADKURV 
Kirsten siger, at hun gerne vil være visevært igen. Så må vi jo 
finde os i det ☺ ☺ ☺ … Musikken er på plads plus en masse 
glade sangere. Husk: Vi mødes allerede kl. 18.00 med MAD-
KURV, drikkevarer etc. etc. 
Visevært: Kirsten 
 
 

Alle viseaftener finder sted i kantinen på 
MultiCenter Syd, Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 
Entré: Medlemmer 25 kr. - Gæster 50 kr. – Husk altid DRIKKEVARER 



 
Vise Tidende nr. 1 2017 - Visens Venner i Nyk. F 

7 

 

Planlægningsmøde  
Torsdag den 11. maj kl. 19.00 
1. sal i administrationsbygningen hos C. Aarslew-Jensen, Gaabensevej 44, Nyk. F.  
Mød op og vær med, når næste års viseaftener skal aftales. Alle er velkomne. 
 
 

Tur til Dyrehavsbakken  

 
 

Vi har fået en del forespørgsler om endnu en tur i Bakkens Hvile. Er interessen stadig 
god, arrangerer vi en tur, formentlig i maj.  
Giv jeres besyv med, gerne inden udgangen af januar.  
Kontakt Elisabeth på virketvito@gmail.com eller tel. 54 43 81 60. 
 
 

Virkethus 

 
 
Der er booket til Virkethus lørdag den 1. juli 2017 fra kl. 12 - ?  
Mød op med madkurv og godt humør, måske lidt vådt til halsen. 
Vi håber på sol – musik & sang.
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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 
Holger Brodthagensvej 43 G 
4800 Nykøbing F 
lilianfugl4800@gmail.com 

 

 

Næste deadline for stof: 10. juli 2017 

HJEMMESIDE www.visensvenner-nykf.dk 
 

 

 


