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Formanden har ordet:  
  
 

DAGE SOM DENNE. 
Thomas Kjellerups dejlige vise, 
som blev vores afslutning, 1. juli, 
efter endnu en sommerlørdag i 
Virkethus. Regnen silede ned, 
men i huset var der lunt, og mere 
end 30 visevenner havde fundet 
vej med madkurv og ikke mindst 
godt humør. 
 
Tak til alle, og ikke mindst Kaj, 
Benny, Torben og Per, for jeres 
glade musik, og Tonny – du er så 
betænksom – ikke blot en, men 
to parasoller skulle op, for det 
kunne jo blive sol, og Marianne 
og undertegnede skulle da også 
kunne ryge i tørvejr. 
 
Dage som denne var det så san-
delig også, da vi fyldte en bus og 
drog til Bakken, hvor vi efter  
 

 
blæst og rusk overværede et 
meget veloplagt team i sangerin-
depavillonen. Sådanne dage har 
vi alle godt af. 
Vi har heldigvis mange af disse 
dage, og vores aftener i Visens 
Venner tyder på, at vi har fundet 
en måde med masser af hygge, 
musik og sang, som er holdbar. 
Tak for jeres store opbakning. 
Når vi ser frem, skal vi have en 
DAG SOM DENNE med Lasse 
og Mathilde i september (se mere 
i bladet her). Vi glæder os. 
Efteråret og foråret er tilrettelagt, 
og det bliver en god blanding, 
kan jeg godt love jer. 
Vi er gået i samarbejde med Ak-
tiv Fritid om en søndag i foråret. 
Indtil nu hedder det 11. marts, og 
I vil høre nærmere. 
Jeg håber, at alle har haft en 
skøn sommer med masser af 
sol/grill/sang og musik. Det er 
hyggeligt, når vi mødes til forskel-
lige arrangementer rundt om i 
landet. 
 
På glad gensyn 
Elisabeth
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   Elisabeth skriver: 

 
 
I samarbejde med Guldborgsund 
Kommune, Aktiv Fritid og Visens Venner 
afholdes: En glad eftermiddag for 60+ 
i Nykøbing F. Hallen søndag den 11. marts 2018 fra 
kl. 12-17.   
Pris 190,00 inkl. mad, kaffe og underholdning. 
Det er Aktiv Fritids seniororkester, Visens Venner, Johnny Hansen (uden Kandis)  
og De farende Svende, der står for underholdningen. 
Vil I være sikker på billetter (inden offentligt salg) kan I kontakte Elisabeth.  
virketvito@gmail.com eller tlf. 54 43 81 60.  
 
 
 
 
Ane Lise skriver: 
 
  "Selvom jeg selv deltog med en sang til vores afslutning den 26. april, vil jeg gerne 
give udtryk for, at jeg synes, det var en virkelig dejlig aften. Det var dejligt, at så mange 
mødte op, og rigtig mange havde fulgt Kirstens opfordring til at være "iført hat". 
Desværre kunne ikke alle præmieres, men det var to fine hatte, der blev valgt, og så 
blev de to flasker vin endda aldersmæssigt fordelt på en ung pige og en ældre "pige".  
 
Eskil akkompagnerede solisterne, og som sædvanligt gjorde han det godt. Det var og-
så bare nogle rigtig gode viser, solisterne havde valgt, og mange bragte latteren frem 
som f.eks. Helles vise om Jomfru Pip. Men jeg vil nu også lige fremhæve Elisabeths 
vise om Miss Maribo, hvor Elisabeth var iført det helt rigtige kostume, nemlig bade-
dragt. 
 
Kirsten havde sørget for en overraskelse til os, nemlig 
Hanne Eilersen, der havde medbragt sin guitar, og på den  
spillede hun til fællessangene. Hun gav også selv et par  
numre, bl.a. to irske sange. Så måske er her en kommende  
solist.  
 
Venlig hilsen 
Ane Lise 
   
 
  
 
 
 

Marius Mortensens Eftf A/S 
Frisegade -  4800 Nykøbing F. 
Tlf.: 54 85 03 38       Tlf.: 54 85 03 22 
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Viseaften: torsdag d. 28. september 2017 
 
BESØG AF LASSE OG MATHILDE 
 
 
 
Lasse & Mathilde er nu udnævnt til ikoner i dansk 
musikliv af de yngre generationer, og den folkekære 
duo er ganske vist bosat i Lundeborg, men kun for 
at komme videre ud i verden. De er danske ind til 
benet, ja, men henter masser af inspiration fra hele 
verden. Og Lasse & Mathilde turnerer stort set året 
rundt! 
 
Kunstnere er altid søgende, hvis de vil videre, og det vil Lasse og Mathilde. 
 
Med tekster til eftertanke, til en befriende latter og en oplevelse med spændvidde og 
stemning, der varmer. 
Og hvad får publikum så, når de forventningsfulde går til en koncert med Lasse og 
Mathilde – ud over violin, guitar og to varme stemmer?  Jo, de får et herligt mix af det 
ovennævnte – fra blues til poesi, lidt jazz, lidt rock, tekster med kant og til eftertanke, 
og ind imellem et par kommentarer, der forklarer ”det hele”, løser op med underfundig 
humor, og som skaber en varm og dejlig stemning over en koncert med spændvidde, 
musikalske udflugter og voldsom hygge. 
 
En koncert med det hele, og en koncert med gode minder, der appellerer til genhør og 
gensyn. Så publikum får en oplevelse med musikalitet og humor i højsædet fra duoen! 
 
 
En god start på en ny visesæson! 
 
 
Visevært: BESTYRELSEN. Entré: Medlemmer kr. 100,- Gæster kr.150,-  
 

Husk drikkevarer! 
 
 
 
 

 

Torsdag den 28. september 2017 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Viseaften torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.00 
 
 
I 1. afdeling er viseværten: ROLF 
 
 
Rolf har en samling af dejlige viser, som han ”rejser” med. Denne oktober torsdag har 
han lovet os at underholde med disse. Det er ganske vist. Mon ikke der er et par 
stykker, som han giver os lov til at synge med på. Rolf bliver akkompagneret af Benny 
og Torben. 
 
 

I 2. afdeling er viseværterne: HELLE OG KAJ  
 
Helle og Kaj har været i gemmerne og fundet frem til en 
dejlig håndfuld Dansktop Klassikere, denne aften udsat 
for sang, guitar og 2 x harmonika.  
Vi håber også på at kunne byde en ny solist velkommen på scenen.  
 

 

 

 

 

 
 
Vel mødt den 26. oktober 2017 kl. 19.00                          Husk drikkevarer 
 
Entre: medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr. 
 
                                      

Viseaften torsdag den 30. november 2017 kl. 19.00 
 
I 1. halvdel er det Kirsten og Ane Lise, der er viseværter. 
De kalder deres aften ”En Karen G.- aften, blandet med andre 
viser”. Som sædvanlig er der også den aften fællessange. 

 

Lidt om Karen G. 

Karen G. Andersen blev født i Jylland i 1918 og døde på Frederiksberg i 1994. Hun 

blev aktivt medlem af Visens Venner i Glostrup i 1974 og har skrevet rigtig mange vi-

ser med underfundige tekster. Det var gennem sine sidste succesrige år, at Karen G. 

ofte talte om at ”sætte sig et spor”. Dette lykkedes også over al forventning i efteråret 

1993, hvor hun i samarbejde med Otto Hænning og MUSIKMUSENs forlag udgav 

cd´en VISER VERSA med 21 af hendes bedste viser.  
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Viseaften torsdag den 30. november 2017 kl. 19.00 

 

I 2. afdeling er viseværten: BESTYRELSEN 

Her vil vi underholde jer med dejlige viser i en kulørt buket. Buketten bindes kreativt. 

Her vil der naturligvis også være mulighed for at synge med på fælles-

sange. 

Begge afdelinger akkompagneres af Eskil. 

Vel mødt den 30. november 2017 kl. 19.00       Husk drikkevarer 

Entre: medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr. 

 
Viseaften torsdag den 14. december 2017 kl. 18.00 
 
Vi pakker madkurven med en dejlig julefrokost, husker drikkevarer, bestik og mødes 
denne aften allerede kl. 18.00 
 

Viseværter: KIRSTEN OG ANNE GRETE 
 
 
På med nissehue og julehumør, så vi sammen kan komme i den rette julestemning.  
Vi starter med at spise, og herefter vil Kirsten og Anne Grete med glæde byde på  
en masse af vores gode gamle traditionsrige julesange og salmer, som vi i fællesskab 
skal synge. 
 
Der vil også være solister, der giver en julevise eller to.  
 
Ind imellem bliver der tid til at drikke vores medbragte kaffe. 
 
       

 
 
Entre: Medlemmer 25 kr. og gæster 50 kr.   
                                 Husk mad, drikke, bestik, tallerken, kaffe m.m. 

 
 
 
 

 

Alle viseaftener finder sted i kantinen på 
MultiCenter Syd, Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F 

  – Husk altid DRIKKEVARER 
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Viseord 10 (august 2017): 
 
En Rystedans med Jacobsen 
 
 
For præcis tre år siden omtalte jeg her i bladet Finn Jørgen-
sens bog "Blandt Månestråler og Ølhunde" - en fascinerende 
samling af 130 danske revysange, der tilsammen dækker en periode på 160 år. Det vil 
derfor kun være rimeligt at gøre opmærksom på, at bogen kort før jul sidste år blev 
fulgt op af en ny visesamling, igen redigeret af Finn Jørgensen og udgivet på Wilhelm 
Hansen Musikforlag: "En Rystedans med Jacobsen". Den nye samling af viser (denne 
gang i alt 120 fra perioden 1890-2016) er bygget op helt som i første samling med 
noder, tekster og fotos samt oplysninger om solister, tekstforfattere og komponister. 
For at undgå gentagelser i disse oplysninger henvises der dog i en række tilfælde til 
den første bog, så de to bind supplerer hinanden.  
Ud over disse mere faktuelle oplysninger er der også en række mindre essays fra 
forskellige personer med tilknytning til revyen (nulevende eller afdøde). Hver af dem 
tilføjer sit bidrag til et fælles spændende billede af det store område, som dansk revy 
står for. 
Som begrundelse for at lave en ny samling anfører Finn Jørgensen dels den             
interesse, som det første bind vakte, dels den store skat, vi stadig har liggende i  
revyviser, der fortjener at blive husket. Den visekyndige vil bemærke, at titlen på  
samme måde som i den første samling tager udgangspunkt i to kendte viser (her fra 
henholdsvis 1922 og 1948): "En lille Rystedans" og "Jacobsen". I hvert fald sidst-
nævnte, som flere af vores solister har prøvet kræfter med, vil være kendt af de fleste i 
Visens Venner i Nykøbing. 
Der er selvfølgelig også i den nye samling en række andre viser, som forskellige 
solister i Visens Venner har underholdt med hos os: "Fru Måsækker Nikolajsen", 
"Guldfisken", "Det er sjovt at være til", "Sig de ord du ved", "To mennesker der mø-
des", "Itu, itu, i tusinde stykker", "Kys mig godnat", "Det lyse mirakel", "Mødet", "En 
dansk idyl", ”Jeg slår et slag for det gode humør" og i hvert fald en halv snes stykker 
mere. Men mon dog ret mange af læserne vil kende samtlige 120 viser i den nye sam-
ling?  
Et par af de 120 viser ligger "i et grænseområde mellem revy og nært beslægtede  
forestillinger", skriver redaktøren. Det er velkendt, at grænsedragningen mellem viser 
og "noget andet - der bare ikke er viser" er vanskelig, men det betyder nu intet for vær-
dien af samlingen her, ligesom det ikke rokker ved det indlysende rigtige i udgivelsen 
af det nu andet bind. Det er både danmarkshistorie og visehistorie, vi her får præsente-
ret.  
  
Eskil Irminger 
 
P.S. Selv om det snart er en standardbemærkning ved en dansk bogudgivelse, kan jeg 
ikke lade være med at komme med et hjertesuk efter endt læsning: Hvorfor er korrek-
turlæsning blevet et så forsømt område i bogbranchen?  
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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 
Red. af Vise Tidende 
Tlf. 22 51 89 54 

Helle Suhr Hansen 
Gustav Loses Alle 7, Kraghave 
4800 Nykøbing F. 
hellesuhr@live.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. 23 46 24 81 

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

 

Suppleant 
Tlf. 21 48 48 39 
 
 
 
Suppleant 
Tlf. 28 55 13 62 
 
 
 
Webmaster 
Tlf. 54 60 20 50 
Tlf. 22 18 09 35 

Lilian Fugl 
Holger Brodthagensvej 43 G 
4800 Nykøbing F 
lilianfugl4800@gmail.com 
 
Linda Fugl 
Solvej 65, st. 
4800 Nykøbing F. 
Lindafugl1362@gmail.com 
 
Visens Venner Nykøbing F. hjemmeside. 
Karen Zubari 
Karen@karenzubari.dk 
 

 

Næste deadline for stof: 10. december 2017 hellesuhr@live.dk 

HJEMMESIDE www.visensvenner-nykf.dk 
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