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September 2017.. en fin aften med Lasse og Mathilde. 
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Formanden har ordet:  
     

 
KÆRE VISEVENNER. 

År 2018 er sat i gang og vi ser frem til et vise år, med mange glade aftner, sammen 

med vores venner. Det er jo her vi mødes, og traditioner er opstået. Mange, er vi 

måske kun sammen med denne ene aften om måneden, men så har vi det også 

”bare” rart. Der er altid en god stemning. 

Vi er jo ”op imod” masser af arrangementer, rundt om i vores landsdel- og det kan 

bestemt være svært, at vælge. 

TAK, fordi I SÅ ofte vælger, at være en del af det store sammenhold. Det er guld 

værd, for vores forening. 

I januar, skal vi have besøg af: De Farende Svende og det bliver en aften med eks-

tra højt humør – Til vores generalforsamling bliver det også glad musik og måske 

plads til en ”sving om ”. 

Vi vil stadig bestræbe os på, at gøre aftnerne varieret og gerne med meget fælles-

sang – DET ved vi I sætter højt. 

Tak til ALLE hjælpende hænder, når det virkelig gælder, og det gør det faktisk hver 

gang, så skulle der sidde nogle i salen med ”specielle evner” skal I ikke holde jer 

tilbage. 

I 2018 kommer der lidt forandringer på vores hjemmeside, ligesom vores face book 

side også vil blive flittigt brugt. 

RIGTIG GODT NYTÅR TIL OS ALLE. 

På glad gensyn 

Elisabeth 
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Siden sidst … 
 
ELISABETH skriver: 
Mindeord over Ellen Nielsen. 

 
Tiden gik i stå, da jeg 15. nov. fik med-
delelsen om, at Ellen, aftenen før var 
sovet ind. 
Den energiske, livsglade og dejlige” fan-
den i voldske” kvinde er her ikke mere 
Vi havde alle været sammen med hen-
de, ved sidste viseaften og mødt hende 
flere gange efter -uvirkeligt. 
 
Jeg havde for få år siden en del samar-
bejde med hende og Birthe Simonsen. 
De havde arbejdet sammen og havde 
stået for en hel del sang og underhold-
ning som nat sygeplejersker. 
 
De talte meget om, at når de skulle her-
fra- skulle det gå stærkt- og når det nu 
SKAL være, fik de deres ”ønske” opfyldt. 
 
Jeg er sikker på de nu underholder i 
himlen. 
 
Ære være Ellens minde 
 
Elisabeth. 
 
Søndag d. 11. marts 2018 kl. 12.00-17 
i Nykøbing F. Hallen- Hal 3  
 
OFFENTLIG SENIOR FEST med AKTIV 
FRITID- VISENS VENNER – GULD-
BORGSUND KOMMUNE. 
 
Er der stadig interesse for at være med, 
skal I henvende jer til Bent Brund 
bbrund@gmail.com sidste frist for tilmel-
ding er søndag den 18. februar 2018 
 
Der er opslag i hele kommunen. 
 

 
Helle skriver: 
Indbetaling af kontingent for 2018 
 
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 2018 
Par  kr. 200,00  for 2018 
 
Til dem, der stadig får Visetidende til-
sendt, følger der et indbetalingskort 
med, som der plejer. 
 
Indbetaling senest den 25. januar 2017. 
 
Det er nemmest for os, hvis I indbetaler 
kontingent via netbank. 
 
Dog modtager vi kontingentbetaling  
ved viseaftenen den 25. januar 2018, 
hvis netbank ikke er en mulighed for 
dig/jer. Husk indbetalingskortet, hvis I 
har fået tilsendt et. Det gør det nemmere 
for os.  
Skulle der imod forventning være nogle, 
der ikke ønsker at være medlemmer  
mere, må I meget gerne gøre os op-
mærksomme på det ved at sende en 
mail til hellesuhr@live.dk 

Blomstercentret 
Herningvej 10 - 4800 Nykøbing F. 

Tlf. 54 86 00 17 

mailto:hellesuhr@live.dk
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Torsdag den 25. januar 2018 
 
 

Besøg af: DE FARENDE SVENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi starter det nye år med et festligt besøg af, de nu fire glade svende. 
 
De Farende Svende behøver vist ingen nærmere præsentation. 
Vi er sikre på, det bliver en aften med højt humør, dejlige toner og syng med. 
 
De farende Svende har deres eget sanghæfte, det har de lovet at tage med,  
dvs. der bliver rig lejlighed til fællesang.  
 
Vi glæder os til at starte 2018 med herlig musik, glade sange og til at byde de 
fire glade drenge velkommen. Vi håber alle får en hyggelig aften. 
 
  
 
 

   
Visevært: BESTYRELSEN. Entré: Medlemmer kr. 50 - Gæster kr. 100. Husk drikkevarer! 

 
 
 
 

 

Torsdag den 25. januar 2018 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 
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Generalforsamling og Viseaften torsdag d. 8. februar 2018 

 
 

Hermed indkaldes til  

Ordinær Generalforsamling 
 
 

 

 Torsdag den 8. februar 2018 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. Udgår i lige år   

 7. Valg af formand i lige år. Elisabeth Teilmann er villig til genvalg. 

 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Birthe Ruth Christensen og 

  Kaj Danholt.  Begge er villige til genvalg. 

 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Lilian Fugl og 

  Linda Fugl. Begge modtager genvalg.  

 10. Valg af 2 revisorer. 

 11. Valg af 1 revisorsuppleant. 

 12. Eventuelt. 
 

Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig glad underholdning ☺ 

Det er: 

TOBENKA 

 
 

   
 

Visevært: BESTYRELSEN. 
Entré:   Der er GRATIS ADGANG denne aften. 
Husk:  I skal selv have drikkevarer med. 
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Torsdag den 22. februar 2018 
 
Viseværter for hele aftenen: Ane Lise og Kaj 

 
 
Det er ingen hemmelighed, at vi holder meget af 
Thomas Kjellerups sange. Ham får vi nu ikke besøg af, 
men første halvdel af aftenen vil vi synge hans sange, både med solister, 
men også nogle fællessange. 

Anden halvdels program ligger ikke helt fast, men vi kan love, at der bliver mange 
fællessange, så der bliver rig mulighed for at få rørt stemmebåndene. 
Vel mødt til en herlig aften. 
***************************************************************************************************  

Torsdag den 22. marts 2018 
 

Viseværter, Elin og Ole Møller i første afdeling. 
Her vil Mort’sen, Møller og Mormor med venner der tager 

os på tur rundt i Danmark i sang og musik. 
 
Viseværter, Eskil og Helle i anden afdeling.  

 
Det er syvende gang, vi giver en fælles koncert.  
Der kan som sædvanlig ikke fortælles meget om programmet allerede 
nu, men vi kan garantere en aften, der helt sikkert vil skrive sig ind på 
top syv-listen over vores koncerter.  

                          Dørene lukkes præcis før det begynder. 
 
************************************************************************************************** 

Torsdag den 26. april 2018 
 
Visevært: Traditionen tro slutter Kirsten sæsonen af. 
 
En skøn og festlig Finale efter en dejlig og flot sæson. 
Vi starter kl. 18 med madkurven og drikkevarer. Musikken er på 
plads. Eskil har lovet at føre os alle igennem en 
skøn aften med mange dejlige fællessange og gode skønne 
solister på scenen. 
 

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 2018 - Visens Venner i Nyk. F 

7 

Planlægningsmøde  
 
Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00 
 
På 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. 
 

Virkethus 
 
Der bliver ikke samling i Virkethus i 2018, vi tager en pause og vender måske tilbage 
næste år. 

 
 
 

 

Viseord  Januar 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cai M. Woel om Hans Hartvig Seedorff 
 
 
Mon ret mange husker forfatteren Cai M. Woel (1895-1963) i dag?  Han var også 
forlægger, medstifter af Forfatterforbundet og i en årrække formand for Dansk Forfat-
terforening. Han var en af de mest produktive forfattere, vi har haft, men hans fortjene-
ste ligger i højere grad i de mange forfatterbiografier, han stod bag.  
I 1942 udgav han en bog med minutiøs gennemgang af Hans Hartvig Seedorffs pro-
duktion fra debuten i 1916 og frem til besættelsen. Ud over at se på Seedorffs digtning 
giver han også i kapitel 13 en oversigt over visens historie, startende med folkevisen, 
som han kalder "en Kunstdigtning, hvad Visen oprindelig ikke var." Han prøver også at 
definere, hvad der karakteriserer en vise, og fremhæver som et karakteristisk træk, "at 
Visens Indhold bevæger sig henimod det jævne og letfattelige med en Fjernelse fra det 
poetiske og ophøjede." (Det kan vi vist godt tilslutte os i Visens Venner!) 
Woel nævner (ud over de gamle skillings- og gadeviser) Seedorffs forgængere i vise-
kunsten - digtere som Wessel, Baggesen, Faber, Erik Bøgh og Drachmann. Det, som 
ifølge Woel karakteriserer Seedorff, er "en særlig Blanding af den literære Vise og den 
folkelige Sang. Hans knappe og stærke Form har gjort det muligt for ham baade at 
tegne Miljøet og Karakteren og fastholde en kort Handling." 
Den første vise i Seedorffs produktion anes allerede i debuten fra 1916, men den 
udfolder sig ført i digtsamlingen "Hyben" fra det følgende år, hvor vi finder både "Hans 
Blæsen i Pæretræet" og "Styrmand Anderssons Hjemkomst" - og i senere digtsamlin-
ger fulgte mange flere. Men rigtig gennemslagskraft nåede de først, da de fandt kom-
ponister med sans for denne bestemte type vise. 
 
Eskil Irminger           [Fortsættes i næste nr.] 
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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 visetidende 
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 
 
 
 
Suppleant 
Tlf. 21 48 48 39 

Birthe Ruth Christensen 
Tåstrupvej 2, Nr. Tåstrup 
4850 Stubbekøbing 
birutoc@privat.dk 
 
Lilian Fugl 
Holger Brodthagensvej 43 G 
4800  Nykøbing F. 
Lilianfugl4800@gmail.com 
 
 

 

Suppleant 
Tlf. 21 48 48 39 
 
 
 
 
 

Linda Fugl 
Solvej 65 st. 
4800 Nykøbing F 
Lindafugl1362@gmail.com 
 
 
Visens Venner Nykøbing F. hjemmeside 
 www.visensvenner-nykf.dk 
 

 

 

Næste deadline for stof: 10. juli 2018 

HJEMMESIDE: www.visensvenner-nykf.dk 
 

 

 

mailto:virketvito@gmail.com
mailto:anelise.christiansen@gmail.com
mailto:kajdanholt@gmail.com
mailto:birutoc@privat.dk
http://www.visensvenner-nykf.dk/

