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Formanden har ordet: Virket, december 2014 
 
 
Kære Visevenner 
 
Sikke da et dejligt viseår 2014, vi lige netop er ude af.  
 
Vi har haft en tilslutning til hver viseaften ud over alle grænser. Efter-
hånden har vi fundet ud af at placere os over det hele i salen, og alt står 
pænt på plads, når vi forlader huset. SÅDAN skal det være. TAK for jeres 
støtte til vores dejlige Visens Venner i Nykøbing. 
 
Vi har igen fået nye medlemmer, både aktive i salen og på scenen. Hjer-
telig velkommen til jer. 
 
Der er altid lidt spænding, når man går ind i et nyt år, men vi har igen for-
søgt at variere hver viseaften, så der vil være noget at komme efter. 
 
Jeg synes også, at alle medlemmer skal komme til vores generalforsam-
ling, som i øvrigt er gratis. Her vil vi også have underholdning efter kaffen. 
 
Rigtig godt nytår og tak til alle aktive i salen - på scenen - hjælp til lyd, lys, 
transport, presse, blad – ja, både før og efter en viseaften er der meget, 
der skal gøres. Uden hjælp går det ikke. Endnu en gang kan jeg kun sige, 
at jeg er stolt af at være formand i så dejlig en forening 
 
På glad gensyn i 2015 
 
Elisabeth 

 
 

Blomstercentret 
Herningvej 10 - 4800 Nykøbing F. 

Tlf. 54 86 00 17 
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Siden sidst …   

 

ELISABETH (virketvito@gmail.com) skriver: 
Mindeord over HELGE RASMUSSEN 
Helge Rasmussen sov stille ind den 6. december. Helge 
boede de senere år på Bakkehuset, men med daglige 
besøg af Alice fik Helge dejlige timer både i weekender 
hjemme og i sommerhuset. 
 Alice hentede også Helge til mange viseaftener, senest til vores 20 års 
fødselsdag. Det er mit indtryk, at netop denne aften gjorde Helge glad. 
 Helge og Alice var foreningens naturlige æresmedlemmer, da det var Helge, 
der startede Visens Venner i Nykøbing F. for nu snart 21 år siden. Det var et godt 
"parløb", Helge og Alice havde på scenen, hvor de sammen har glædet os med – ja, 
hvem husker ikke "Det perfekte ægtepar", men ofte er det også Alice, der har 
akkompagneret.  
 Jeg har et par gange været sammen med Alice og Helge på Uldum højskole, 
hvor de altid havde deres barnebarn Sarah med. Om et par måneder vil Sarah give 
Alice rollen som oldemor. Det må blive en enorm oplevelse, og jeg ønsker, det må 
blive et lys i en svær tid. 
 Helge blev 79 
 Ære være Helges minde  - Elisabeth 
 

Planlægningsmøde torsdag d. 7. maj kl. 19.00  
hos C. Aarslew-Jensen, Gaabensevej 44, over gården, 
på 1. sal over administrationen. Det er her, vi fastlægger 
viseaftenerne for det kommende år, så kom, hvis du har 
lyst til at være med som visevært eller solist – også hvis 
du er ny og uprøvet. Eller måske vil du bare godt være 
lidt på forkant med, hvad du kan glæde dig til.  
Alle er velkomne, så hold dig ikke tilbage, men mød frisk 
op til en glad aften.  

 

CARSTEN (caaj@mail.tele.dk) skriver: 
Kontingent for 2015 
Med dette årets første nummer af ViseTidende medfølger der som noget nyt en 
blanket med jeres betalingsoplysninger i stedet for det sædvanlige girokort. 
Da det er meget få, der har benyttet girokortet som et giroindbetalingskort, har vi 
besluttet at fravælge det. Vi har dog valgt at udfærdige en blanket, som vi kan bruge 
vedrørende de indbetalinger, vi modtager, når der er viseaften, så vi kan udstede en 
kvittering. 

• Ved indbetaling via NETBANK  
skal I som sædvanlig bruge flg. indbetalingsoplysninger: +01    0285145 

• Ved BANKOVERFØRSEL kan I bruge:  
Registreringsnummer: 1551 - Kontonummer: 0285145 
HUSK at angive medlemsnummer, hvis I benytter denne måde. 

Kontingentet er kr. 125,00 for enlige og kr. 200,00 for ægtepar (samlevende). 
NB! Kontingentet skal være indbetalt senest den 30. januar 2015. 
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Virkethus 
Vi forsøger igen i år at arrangere  
SYNG I DET FRI på VIRKETHUS. 
Det bliver nok lørdag den 4. juli 2015, men I får besked i 
løbet af foråret, når aftalen er faldet på plads.  
 

ANNE-GRETE (annegrete.kamstrup@outlook.dk) skriver: 
Besøg hos Visens Venner i Helsingborg 
Det startede med, at en af Oles svenske visevenner – 
Eric Sandberg – ringede til Ole og spurgte, om han 
ville være med til at optræde i Helsingborg en fredag 
aften. Det ville Ole gerne, og vi kørte derover i god tid, 
så han og Eric lige kunne nå at øve et par numre 
(hjemme hos Eric), inden vi skulle møde kl. 19. 
 Visens Venner i H. har 46 medlemmer, og der 
kom 25 den aften. Formanden havde i forvejen sendt 
en indkaldelse ud til medlemmerne og fortalt, at 
aftenens emne var ”kærlighed”. I samme indkaldelse 
var der også et spørgsmål vedr. nogle vedtægtsændringer. Han spurgte, om det var 
ok, og det var det tilsyneladende, og det var så den generalforsamling! 
 Man havde på forhånd tilmeldt det antal personer, der nu kom, for man får 
smørrebrød, kaffe og kage, men medbringer selv drikkevarer. Dette koster 100 sv. 
kroner. Når man kommer ind og betaler, bliver man spurgt, hvor mange numre man 
vil optræde med, og så laver formanden rækkefølgen, de skal synges i.  
 Når dette er sat på plads, spiser man, synger en enkelt drikkevise, og så går 
folk på scenen. Der var 10 optrædende. (Jeg blev også spurgt, hvad jeg skulle 
optræde med!!!!!!! - men det skulle jeg jo ikke). Hver optrædende havde 2-3 numre. 
Ole og Eric skulle på som nr. 4, og derefter var der en meget kort pause, hvor der 
blev serveret kaffe og kage. Mens vi nød det, var de sidste fem medlemmer på, og 
så var der en længere pause (hvor 10 af gæsterne kørte hjem). Derefter var der 
åben scene, hvor de, der allerede havde været på, kunne give nogle flere numre. 
 Aftenen sluttede ved 23-tiden med ”Nu går sista visan” – og det var så de 
fællessange. Det er i øvrigt nogle meget hyggelige lokaler, man holder til i. Lidt i stil 
med ”vores” Folkedanserhus og det er jo fint, når ikke der er flere medlemmer. 

Mange visevenlige hilsener - Anne-Grete 
 

REDAKTØSEN (karen@karenzubari.dk) skriver:  
• 10. juli 2015 er DEADLINE for stof til ViseTidende. Glæd dine visevenner 

med et godt indlæg. Skriv om stort og småt fra visernes verden.  
• Vi arbejder videre med planerne om at få teksterne til fællessangene vist som 

lysbilleder på væggen. Der skal bare lidt bedre tjek på teknikken, så vi kan 
styre projektoren. Lykkes det, bliver det et godt supplement til fællessange på 
papir.  

• Fra visensvenner-nykf.dk kan dette blad printes ud læsevenligt i A4 format.  
• Du kan også finde os på FACEBOOK – kig med, skriv selv og vær aktiv. 
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Viseaften torsdag d. 29. januar 2015 
Besøg af CHRISTIAN SØGAARD TRIO 
 

Carsten fortæller: 
”Det var i Nysted sidste sommer, 
at vi stødte på Christian Søgaard. 
Det var en stor oplevelse, og jeg er 
derfor utrolig glad for, at han lod 
sig overtale til at komme til Nykø-
bing med sin trio.” 
 
Det er historien og fortællingen i 
sangene, der er omdrejnings-
punktet, når Christian Søgaard 
Trio underholder. - ”Det handler 
om noget!” Ozonlag, rygning, kær-
lighed, kultursammenstød, kirse-
bær i lommen og havskum på din 

hud… Tekstforfatterne Rune T. Kidde og Pernille Plaetner har noget på hjerte, og 
instrumenterne – ja, de fortæller muntert videre på historierne, når ordene holder op.  
 
Musikerne betegner sig alle tre som glade spillemænd. Fælles for dem er det nær-
vær, de viser både hinanden og publikum, når de står på scenen. Et nærvær, der 
brænder igennem, helt ned til de bagerste rækker, hvad enten trioen befinder sig på 
et lille intimt spillested eller i en koncertsal. 
 
CHRISTIAN SØGAARD rejste som ung student til Grønland og lærte der at spille 
på harmonika. I 12 år var han i mesterlære i Povl Dissings Trio, inden han selv 
sprang ud som sanger. MORTEN NORDAL er trioens dragende guitarist, hvis utro-
lige overskud af idéer og påhit spontant triller ud af begge ærmer, og ustandselig 
rammer publikum et blødt sted. JENS HOLGERSEN lægger med sin kontrabas 
trioens solide og særdeles velswingende bund. Han har en årelang karriere som 
bassist. 
Christian Søgaard Trio har udgivet to anmelderroste cd’er:  
”Navnlig Til Dig” (2007) og ”Skør Skæv og Svimmel”(2010).” Se www.cstrio.dk 
 
Visevært: Bestyrelsen 
Entré: Medlemmer kr. 60,- – Gæster  kr. 120,- 
Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med. 

 

Torsdag den 29. januar 2015 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Viseaften torsdag d. 26. februar 2015 
 

LIVET SKAL LEVES 

Annette og Jørgen skriver: 

Det er en kold tid, som vi lever i …? 
Går du og skælder ud på mørket, regn-
vejret, verdenssituationen? Så er det tid 
til at huske på alt det dejlige, som gør 
livet værd at leve.  

Og til at mødes i sangen om det! Vi har 
inviteret Bjarne Kjærsgaard (guitar), som 
tidligere har optrådt sammen med os. 

Bjarne kommer fra Visens Venner i Ballerup, og hans store repertoire spænder fra 
samfundssatire til kærlighed. 

Jørgen har de sidste par år om vinteren lavet melodier og tekster 
om sin hverdag. Nogle af disse vil blive fremført på det flygel, som 
vi så sjældent bruger. Annette har kig på Karen Zubaris tekster. 
Det får I også smagsprøver på.  

Vær forberedt på overraskelser, f.eks. flere aktører på scenen. 

Fællessangen bliver et omdrejningspunkt, og årstiden får en 
hovedrolle, sammen med livets sange.  

Til fællessange vil I opleve et lille orkester af harmonika, guitar og tværfløjte - med 
Kirsten Vedel som debutant på tværfløjten. 

Lad os fange lyset ind 

Viseværter: Jørgen og Annette  
Entré: Medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr. 
Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med. 
 

 

Torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Generalforsamling og Viseaften torsdag d. 12. marts 2015  
 
Hermed indkaldes til  

Ordinær Generalforsamling 

 

 

 Torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 
 MultiCenter Syd 

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

 
 

med flg. 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, modtager genvalg. 
  7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i ulige årstal.  
   På valg er Ane Lise Christiansen. Modtager genvalg. 
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  
   På valg er Birthe Ruth Christensen og Lilian Fugl.  
   Begge modtager genvalg. 
 9. Valg af 2 revisorer. 
 10.  Valg af 1 revisorsuppleant. 
 11. Eventuelt.   

Når det formelle er vel overstået, og vi har fået kaffe, går vi over til underholdningen: 
 

Toner og Tanker i MARTS 
vil føre os igennem et par digte fra blonde-
kanten - den blå anemone - lidt martsstem-
ning, og så vil vores gode harmonikaspillere 
vise, at de kan andet end spille jul. 
 

Vi får bestemt også flettet lidt fællessang ind, 
så vi kan få en god afslutning på vores generalforsamling. 

 

Entré: Der er gratis adgang denne aften. 
Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med.  

 

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 den 26. marts 2015 
 

 
Hasse har i 1. afd. sammensat et spændende pro-
gram fra visernes forunderlige verden.  
 
Som garvet sangskriver har Hasse helt sikkert viser 
af egen avl med på repertoiret, men hvad han derud-
over kan byde på, ja, det skal være en overraskelse. 
 
Med sig på scenen har Hasse taget sine visevenner 
Thomas, Rolf, Ole og Benny, og muligvis også Randi.  
 
Der er lagt op til en musikalsk oplevelse, når Hasse & Co. fører os igennem et person-
ligt udvalg af både nye og gamle yndlingsviser. 
 
2. afd. byder på  

HHHeeelllllleee   oooggg   EEEssskkkiiilll   jjjuuubbbiiilllæææuuummmssskkkooonnnccceeerrrttt   
Helle og Eskil skriver:  
D. 31/3 2011 prøvede vi første gang helt alene at stå for halvdelen af en viseaften.  

 
Der er i hvert fald én stor, ind-
lysende fordel ved kun at være to 
medvirkende: Det er meget lettere 
at aftale prøveaftenerne - så det er 
et koncept, vi har holdt fast ved 
siden. Vi har faktisk holdt så meget 
fast i ideen med i hver sæson i 
foråret at stå for en halv aften, at vi i 

marts kan afholde 5 års jubilæumskoncert!  
 
Da vi i modsætning til så mange andre sanggrupper ikke tager på turné, er den eneste 
chance for at opleve jubilæumskoncerten at møde frem d. 26/3 2015. Dog vil program-
met sikkert komme til at bestå af sange fra de foregående fire år, så skulle nogen have 
været til stede til alle de fire forudgående koncerter, vil de måske ikke komme til at op-
leve meget nyt - men måske de så får et glædeligt genhør... 
 
Viseværter: 1. afd. Hasse – 2. afd. Helle og Eskil 
Entré: Medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr. 
Husk: I skal selv have DRIKKEVARER med. 

 

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Viseaften torsdag den 30. april 2015 

 

Afslutning med MADKURV 
 
Sæsonen sluttes af med madkurv og 
drikkevarer, som vi plejer. 
 
Husk – det er kl. 18.00! 
 
Der vil være underholdning af mange 
dejlige visesangere, som har glædet os i 
årets løb: 

 

        
 

VISEVÆRT  
denne aften vil være 
KIRSTEN 
  

ESKIL  
vil stå for 
musikken, 
som altid. 
  

 

Entré: Medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr. 
Husk: I skal selv have MAD og DRIKKEVARER med. 
 

 

Torsdag den 30. april 2015 kl. 18.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Viseudgivelser 
En ny cd af lokal interesse har set dagens lys. I 70-året for Kaj Munks død har Peter 

Abrahamsen udgivet ”Den blå anemone”, som foruden titel-
nummeret også indeholder ”Så sødt som i gamle dage”. De to 
kender og elsker vi jo allerede, men derudover har Peter sat 
melodier til ni mere ukendte tekster fra digterens hånd. Han 
synger selv nogle af sangene, og så har han sat en stribe gode 
visekunstnere på hver et nummer, bl.a. Sigurd og Ditte Froms-
eier Hockings, Christian Søgaard, Annette Svåbæk og Duoen 
Hvid Bille. Pladen er et fint bevis på, at Kaj Munks digte er ufor-

gængelige og stadig kan sige os noget, især når de får følgeskab af fine og tids-
svarende melodier. - Anmeldt af Karen Zubari 
 
”Musikken er af: Amdi Riis”  
af Lise Gerd Pedersen, medl. af Visens Venner i Glostrup.  
35 sange fra hele karrieren, med noder, becifringer og biografi.  
Forlag: Edition Wilhelm Hansen. 

 
 
 

 

Gå ud og hør VISER og GOD MUSIK    
 
 

Dato Tid Sted Arrangement 
4/1 14.30 Sognets Hus, Maribo Mindedag Kaj Munk m/Peter Abrahamsen 
2. og 4. torsdag i 
måneden Postholderens sted, Guldborg Musikalsk legestue (tjek web for detaljer) 
29/1 19.00 Maglebrænde Forsamlingshus Burns Night fakkeltog, skotsk musik/ whisky 
8/2 15.30 Højskolen Marielyst Duoen Hvid Bille m/egne danske sange 
13/2 19.30 Nykøbing F. Teater Niels Hausgaard 
14/2 19.30 Nykøbing F. Teater Niels Hausgaard 
19/2 19.30 Maglebrænde Gl. Skole Duoen Hvid Bille 

24/2 14.00 
Aarestrups hus, Adelgade 80, 
Nysted 

”Digte fra en blondekant” – Karen Zubari 
læser op og fortæller. 

17/3 18.00 Højskolen Marielyst St. Patricks Day/irsk mad og musik 
19/3 19.30 Maglebrænde Gl. Skole Louise Juul: Hyldest til Eva Cassidy 
24/3 19.30 Højskolen Marielyst Carl Nielsen/fra spillemand t. symfoniker 
10/4 21.30 Masken Phønix. Folkemusik. 
30/4 19.30 Maglebrænde Gl. Skole Tradish/irsk folkemusik m. Pilkington m.fl. 
21/5 19.30 Maglebrænde Forsamlingshus Peter Abrahamsens Evergreeners 
18/6 19.30 Højskolen Marielyst Borcher Madsen/spillemandskoncert 
19, 20. og 21/6 Nysted Nysted Lyrik- og visefestival 

 
 

ANNONCE 

 

Digte fra en blondekant 
30 digte af Karen Zubari 

Forlaget mellemgaard – ISBN 978-87-93270-95-4 – 149,- kr. 

 
Jeg fik engang en gave - To flammer for frihed og fred –  

Pudset og poleret for en tier - Havnefogedens bil –  
Late Night i min flække – og mange flere … 
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Viseord  

 

Hvornår er der dejligst i Danmark? 
 

Ved Spil dansk-aftenen i oktober var Sigfred Pedersens og Kjeld 
Jørgensens sang "Hvornår er der dejligst i Danmark?" atter blandt 
fællessangene. Selv om vi også sang den ved generalfor-
samlingen i februar, synes jeg, at det er en glæde hver gang, den 
er med - den har både en aldeles dejlig tekst (der ikke er bundet 
til nogen bestemt årstid) og en yndefuld melodi, der smyger sig 
om ordene og yder teksten fuld retfærdighed. 
 
Det er en meget sammensat tekst. Poetisk er den virtuos med 
både enderim, indrim og bogstavrim, samtidig med at ganske 

dagligdags, ja helt upoetiske ord ("vidunderlig skøn", "markerne skriger på regn", 
"pindsoen") veksler med mere højtidelige ord og udtryk: "i dagningens skær", "i ki-
mingens rand", "i mulde". I sangen her passer også de lidt mere usædvanlige ord så 
fint - vi kender dem udmærket, men man kan godt alligevel spekulere over, om de vil 
forblive i sproget, der jo er i stadig forandring. 
 
Hvem vil overhovedet nu vove at tale om "dagningen"? 
Nok ikke mange bruger ordet, men vi ved godt, at det 
er tidspunktet, hvor det dages, eller hvor dagen bryder 
frem. Men hvad er "kimingen"? Som et væld af andre 
gamle ord på dansk er det importeret fra plattysk, men 
de fleste ville nok vælge at sige "horisonten" i stedet - 
men det er svært at få ind i versemålet her!  
 
De "knejsende hæs" er et andet ord, vi kender, men 
måske ikke bruger selv - kun når vi afsynger "Marken er mejet", hvor "høet står i 
hæs". Ordets oprindelse er usikker, men vi deler det med både svenskerne og 
nordmændene (selv om de så staver det lidt anderledes). Og "knejsende hæs" lyder 
unægtelig langt bedre end "store høstakke"... 
 
Det er også dejligst i Danmark, "når vandet er smult". Igen: Vi ved, at det betyder, at 
vandet er roligt, med kun få krusninger og uden bølgetoppe, men det er et af disse 
mærkværdige ord, der kun lever i denne sammenhæng. Når man taler om "at komme 
i smult vande", er det ikke nødvendigvis i en båd; tit bruges det bare i overført betyd-
ning om at komme ind i et roligt område, være uden for uroen eller eventuelle farer - 
altså igen et udtryk for den harmoni og ro, der går gennem hele Sigfred Pedersens 
digt. 
 
Osvald Helmuths sidste pladeindspilning (og på mange måder en af hans smukkeste) 
er også af Sigfred Pedersen og Kjeld Jørgensen: "Der er sol i hver eneste bajer". Det 
er påfaldende, som begge sangene betoner glæden ved livet - hver dag. "Hver dag er 
en gave" og "Vær glad du er til" synger vi i "Hvornår er der dejligst...", og i "Der er 
sol..." lyder sidstelinjen i det første vers: "Vi har alt, vi ska' blot skønne på'et". I de 
andre to vers får dette så et endnu mere personligt drej: "Du er rig - du ska' blot 
skønne på'et."    

Eskil Irminger 
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