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Vi sang julen ind den 12. december 2019, ved et flot besøgt julearrangement 
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Formanden har ordet:  
    
Kære Visevenner 
 
Et jubilæumsår er slut.  
Vi har festet, og havde et forrygende forår og sommer.  
Først med endnu et arrangement i hallen med aktiv fritid og en sommer  
med Virkethus og senere sammen med turistforeningen,  Syng solen ned 
på Slotsbryggen.  
Meget forskellige tiltag, som netop gør og siger: VISER ER SÅ MEGET. 
Vi har også haft STORE udfordringer, da det jo viste sig, at vi måtte flytte 
fra MultiCenter syd, som vi har været meget glade for i mange år. 
Jeg håber virkelig, at det vil blive til stor glæde at være på Lindeskovsko-
len. Der er rigtig god plads – men al begyndelse er svær. 
 
Kaj har sørget for nyt lydanlæg og med gode hjælpere, bliver det godt. 
TAK for jeres store indsats. 
Ligeledes TAK for al den frivillige hjælp til ekstra borde og stole - Ja der er 
altså meget der skal ”falde i hak” før en viseaften er en realitet. 
Alle øveaftener og ”hjemmearbejdet” – Jeg tror nærmest ingen forestiller 
sig hvor mange ”bolde der er i luften”. Tak til vores skønne aktive på  
scenen, jer der sørger for musikken og jer der ”åbner munden” så der kan 
komme noget ud i salen. 
I salen er I alle MEGET aktive og det er min forhåbning, at I stadig også i 
2020, vil være med os. 
 
RIGTIG GODT NYT ÅR TIL OS ALLE 
 
På glad gensyn 
Elisabeth 
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Siden sidst … 
 
ELISABETH skriver: 
 
Aktiv fritid afholder igen i 2020 
Forårsfest i Nykøbing F. hallen. 
Det bliver søndag den 22.03.2020 
  

Nærmere info følger. 
 

 
Virkethus. 
 
Vi prøver at booke Virkethus igen. 

Det viser sig jo, at selvom vejret ikke er 
med os, så får vi nogle dejlige timer med 
sang og musik. 
Madkurven giver også glæde. 
Er vejret fint må I meget gerne medbrin-
ge bord og stol. I tilfælde af regn eller 
dårligt vejr sidder vi inde, så vejret skal 
ikke afholde jer fra at møde op.  
 
Lørdag den 4. juli kl 12.00 til ca.16.00 
Virket Hus 
Virketvej 39 
4983  Eskilstrup 
 
Vel mødt 
Elisabeth. 
 

 
 
 
 
 
 

Indbetaling af kontingent for 
2020 
 
Da en stor del af vore medlemmer får 
Visetidende via deres mail, sender vi 
ikke indbetalingskort ud.  
 
Vi beder om indbetaling på foreningens 
konto i Danske Bank,   
 
Girokontonummer er: +01<  +0285145< 
Bankkonto nr. er: 
           reg.nr.1551 og kontonr.  0285145 
 
 
Husk at angive navn og adresse ved 
indbetalingen. 
 
Kontingent:  
Enlige   kr. 125,00  for 2020 
Par  kr. 200,00  for 2020 
 
 
Indbetaling senest den 25. januar 2020. 
 
Det er nemmest for os, hvis I indbetaler 
kontingent via netbank/bankoverførsel. 
 
Dog modtager vi kontingentbetaling  
ved viseaftenen den 30. januar 2020, 
hvis netbank ikke er en mulighed for 
dig/jer.      
Skulle der imod forventning være nogle, 
der ikke ønsker at være medlemmer i 
 2020, må I meget gerne gøre os op-
mærksomme på det, ved at sende en 
mail til hellesuhr@live.dk 

  
 

mailto:hellesuhr@live.dk
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Torsdag den 30. januar 2020 
 
 

 Gæster fra Sprøjtehus teateret. 
 
Kirsten Lykke har inviteret Sprøjtehus teatret til at komme og underholde os her på 
årets første viseaften. I første afdeling er Sprøjtehuset på og efter pausen skal vi synge 
fællessange fra sanghæftet, som bliver brugt, når vi synger solen ned ved Slotsbryg-
gen. Vi ved ikke helt, hvem der kommer fra Sprøjtehuset i første afdeling, men det er 
sikkert og vist, at til fællessangene har vi Eskil ved klaveret, Arne og Susanne Olsen på  
henholdsvis violin og fløjte.  
Glæd jer til en dejlig januar aften med god underholdning og dejlig fællessang.  
   
Visevært:  Kirsten.  
 
Entré: Medlemmer kr. 25, - Gæster kr. 50,-. 
 Husk drikkevarer! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00 
Lindeskovskolens Kantine 
Lindevænget 1, 4800 Nyk. F  

  
 
 

 
Fællessang i Nykøbing F 
 
Det er som om, at fællessang har fået en opblomstring de seneste år. De to sidste 
somre har Turistforeningen og Visens Venner i samarbejde skabt begrebet 
”Syng solen ned” på havnefronten i Nykøbing, og umiddelbart ser det ud til, at man vil 
gentage sangaftenerne til sommer igen. 
 
Det kunne forekomme som lidt af et forsøg, da det blev iværksat i juni 2018: Kom og 
vær med til at synge en halv times tid sammen nede ved havnen fire aftener i løbet af 
sommeren. Kunne der mon være nogen opbakning til en så jordbunden invitation? 
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Ville folk ikke hellere blive hjemme og nyde sommeren? Og er der i det hele taget an-
dre end måske lige medlemmerne af viseforeningen, der kunne tænke sig at deltage? 
 
Men man tør nok sige, at initiativet fik en overvældende respons. Arrangørerne mente 
på forhånd, at et fremmøde på 50 mennesker skulle betegnes som en succes og 
havde fremstillet sanghæfter i et tilsvarende antal. Fra starten viste det sig at være for 
få, og skulle nogen være blevet skræmt væk efter første gang, var der til gengæld så 
mange flere, der havde hørt godt om arrangementet. I hvert fald steg deltagerantallet til 
omtrent 250 i løbet af de tre næste gange i 2018, så man enedes om at gentage sang-
aftenerne i 2019. 
Efter denne sommers tre sangaftener kan vi så gøre op, at fællessangen har et trofast 
publikum. Tilstrømningen har oversteget vores vildeste forventninger med omkring 400 
fremmødte mennesker, godt hjulpet af smukt vejr alle mødeaftenerne – ja, vejret var 
endda bedre end i sommeren 2018, hvor blæsten til tider var lige voldsom nok. Musi-
kalsk har fællessangen også fået et løft ved deltagelse af et udvidet orkester, så der i 
år har været fire instrumenter (klaver, fløjte, violin og guitar) til at støtte sangen. 
 
Fællessangen har nu også bredt sig til biblioteket i Nykøbing, hvor bibliotekarerne i uge 
44 (Spil Dansk-Ugen) inviterede til en halv times fællessang mandag-fredag kl. 10 – 
10.30. Her indskrænkede akkompagnementet sig til klaver alene, men forsøget blev 
godt modtaget med 25-30 deltagere alle dagene, så biblioteket arrangerer fællessang 
fire fredage i det nye år i månederne februar-maj. Det vil som i oktober fortrinsvis være 
sange fra Højskolesangbogen, og naturligvis med skelen til årstidens sange også. 
 
Alt dette kan selvfølgelig kun glæde de mange medlemmer af Visens Venner. Ved for-
eningens viseaftener har det jo altid været en selvfølge, at der også skal medtages et 
vist antal fællessange. Antallet kan variere, men det vil være usædvanligt, hvis vi ikke 
får sunget i hvert fald fem-seks sange undervejs. En del mener, at vi sagtens kan sæt-
te antallet af fællessange op, og vi har da også haft aftener, hvor hele den ene halvdel 
af programmet bestod af fællessange. Der er dog også mange, der holder fast ved, at 
foreningen er en viseforening, hvis opgave er at udbrede kendskabet til visetraditionen, 
og at vi derfor først og fremmest skal støtte solister, der gennem deres viser ønsker at 
fortælle en historie. Vi håber, at begge holdninger tilgodeses set over hele sæsonen. 
 
Eskil Irminger 

************************************************************** 

Planlægningsmøde  
 
Torsdag 14. maj 2020   kl. 18.00 
 
Mødet er i vores øvelokale, Tingsted Foreningshus, (Tingsted gl. skole)  
Stationsvej, 4800 Nykøbing F.   
Mød op og vær med, når næste års viseaftener skal aftales. 
 
Alle er velkomne. 
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Generalforsamling og Viseaften torsdag d. 27. februar 2020 

 
 

Hermed indkaldes til  

Ordinær Generalforsamling 
 
 

 

 Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00 
 Lindeskovskolens kantine 

 Lindevænget 1, 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 Ane Lise Christiansen og 

  Birthe Ruth Christensen.  Begge er villige til genvalg. 

 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Per Mortensen, der ikke  

  ønsker genvalg og Hanne Hinrichsen, der er villig til 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 26. marts 2020 …. kl. 19.00 
  
Første afdeling: 
 
Viseværter: Helle og Eskil   

 
Vi kan som sædvanlig ikke sige ret meget om, hvad vores del af  
viseaftenen indeholder, men mon ikke vi synger nogle viser… Og 
mon ikke nogle er gamle, og andre lidt nyere…? Og mon ikke Helle 
synger fleste…? Det skal nok være noget i den retning. 
Det er niende gang, vi står for en halv aften, så der vil muligvis fore-

komme nogle gengangere blandt numrene – vi tror faktisk på, at det er en god ide at 
blande tingene lidt med både allerede afprøvede numre (dog ikke for mange) og nye 
ting. 
En ny ting er i det mindste tidspunktet, da vi (modsat alle de foregående gange) udgør 
første afdeling af aftenens underholdning. Så er vi sikkert også mere vågne! 
 
Anden afdeling: 
 
 
Visevært: Per Mortensen 
 
Per med venner underholder med lystige viser. 
 
 
Entré: Medlemmer kr. 25, - Gæster kr. 50,-. 
Husk drikkevarer! 
 

 

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00 
Lindeskovskolens kantine 

Lindevænget 1,  4800 Nyk. F  

 
Torsdag den 30. april 2020 kl. 18.00 
 
Visevært: Traditionen tro slutter Kirsten sæsonen af. 
 
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.   
Vel mødt…  
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Alle viseaftener finder sted i  
Lindeskovskolens kantine, Lindevænget 1, 4800 Nyk. F 

Entré: Medlemmer 25 kr. - Gæster 50 kr. – Husk altid DRIKKEVARER 

 

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 
Sundtoften 326, Sundby 
4800  Nykøbing F. 
birutoc@privat.dk  

 

  
Suppleant 
Tlf. 54 85 79 17 
 
 
 
 
Suppleant 
Tlf. 23 60 13 76 
  

  
Hanne Hinrichsen 
Samsøvej 10 
4800 Nykøbing F. 
hins1@mail.dk 
 
Per Mortensen 
Fjordvej 5 
4880  Nysted  
per.mortensen@live.dk 

 

 
 

  

Næste deadline for stof: 10. juli 2020  hellesuhr@live.dk 

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/

