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Formanden har ordet:          
 
 
Virket, december 2015 
 
 

 
 

 
Kære Visevenner 
 
Det er den 9. december. Jeg skal 
sende mine ord til Karen senest i 
morgen, men mindes, da vi netop 
for 5 år siden havde vores juleaf-
slutning. Helle blev 50 år, og vi var 
for denne ene aften flyttet til Kikko. 
En anderledes, men også god 
måde at fejre fødselsdag og julens 
komme. 
 
Det er sådanne forskellige viseaf-
tener, som gør det hele SÅ godt at 
være en del af.  
 
ALLE gør et fantastisk arbejde for 
at få en forening som vores til at 
fungere på bedste vis. 
 
Vores store kærlighed til viser og 
fællessang gør det ikke alene, 
men netop den kærlighed får os til 
at blive ved. 
 
Alle I, der hver aften møder op, 
gør jo, at der er grobund for eksi-
stens. Det er ikke mange aftener, 
vi er under 120 i salen. SUPER 
flot. MASSER af roser til ALLE. 

 
 
 
Nye ansigter kommer til, og flere 
og flere bliver også medlemmer. 
Stort velkommen til jer. 
 
Vi har haft et travlt år med dejlig 
respons på det, vi gør. SKØNT. 
 
Nu ser jeg frem til et nyt år, som 
starter i januar med Rendestenens 
Liljer. I kan godt glæde jer. Det 
bliver for mange af os et dejligt 
genhør. Vi vil også høre noget af 
det ældste fra gårdenes musikan-
ter. 
 
Vores egne tager så over resten af 
foråret, og Søren har lovet at gøre 
generalforsamlingen værd at mø-
de op til. 
 
2016 bliver et godt viseår, når vi 
alle står sammen. 

 
Godt nytår og på glad gensyn 
Elisabeth
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Siden sidst …   
 
ELISABETH skriver: 

 

 

Mindeord over Alice Rasmussen 
 
Mindre end et år efter, at Alice mistede Helge, slap 
kræfterne og livet op.  
 
I den korte tid havde Alice trods alt den store glæde at 
blive oldemor, og hun strikkede flittigt til den lille pige. 
Alice nåede også at have en dejlig 80 års dag og go-
de dage i sommerhuset. Alice og Helge var et godt 
makkerpar, da Helge startede vores forening. 
Ære være Alices minde 
Elisabeth 

 

 

Mindeord over Annette Holtze 
 
Efter kort tids sygdom måtte Annette give op, før hun 
kunne nyde et tiltrængt otium.  
 
Annette og Jørgen har været med i vores forening fra 
starten, og i februar kunne hun endnu en gang glæde 
os med sine dejlige fortolkninger bl.a. af Karens tek-
ster. Desværre blev det vores sidste møde, men An-
nette fik dog kræfter til at holde flere foredrag om 
”Modstandskampens børn”, en kamp, som hun selv 
var barn af. Annette var også, sammen med Jørgen, 
meget aktiv i ”Falsterpiben”. 
Annette blev kun 63 år. 
Ære være Annettes minde 
Elisabeth 

 
Virkethus 
Det er HELT fast: Vi har booket Virket-
hus Lørdag den 2. juli 2016 kl 12.  
Som sædvanlig skal vi have madkurv 
med, og vi håber, at der igen i år er gla-
de musikanter, så vi kan få en hyggelig 
eftermiddag. Mere herom på side 13. 
 

Planlægningsmøde  
Torsdag d. 12. maj 2016 kl. 19.00  
på Gaabensevej 44, 1. sal i administra-
tionsbygningen. Vi skal have planlagt, 
hvad viseaftenerne skal indeholde i 
efteråret 2016 og foråret 2017. 
Mød op, hvis du vil på scenen, også hvis 
du aldrig har prøvet det før. Kom også, 
hvis du har en god idé til en viseaften, 
eller måske vil være visevært. Vi ses! 
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CARSTEN skriver: 
 
Indbetaling af kontingent for 2016 
Da en stor del af 
vore medlemmer 
får Visetidende via 
deres mail, sender 
vi heller ikke noget 
indbetalingskort til disse 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 
eller fulde navn ved indbetalingen. 
 
Kontingentet er:  
enlige  kr. 125,00 for 2016 
par   kr. 200,00 for 2016 
 
Til dem, der stadig får Visetidende til-
sendt, følger der et indbetalingskort 
med, som der plejer. 
 
Indbetaling senest d. 29. januar 2016. 
 
NB! som sædvanlig modtager vi kontin-
gentbetaling ved viseaftenen den 28. 
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 vælger at betale via netbank. 
 
Skulle der imod forventning være nogle, 
der ikke ønsker at være medlemmer 
mere, må I meget gerne gøre os op-
mærksom på det ved at sende en mail til 
caaj@mail.tele.dk 
 
 

 
ANE LISE skriver: 
 
Musikoplevelse på Nyk. F. Teater 
Søndag den 22. november 2015 gav 
Neighbours and Friends koncert på 
Nykøbing F. Teater om eftermiddagen. 
 
Helge Engelbrecht og Tommy Rasmus-

sen er jo de to 
solister, vi mest 
kender. Men så 
blev Neigh-
bours dannet, 
hvor der kom 
fem musikere 

med. De har så yderligere fået nogle 
venner med, som vi har kunnet se på TV 
fra Sommersang i Mariehaven, og som 
mange også har oplevet live i Ansager.  
 
De gav os alle tiders gode oplevelse 
med deres musik og sang, så forhåbent-
lig er det ikke sidste gang, de besøger 
Nykøbing F. 
 
Emil Aarestrups fødselsdag 
”Nu gør jeg hvad jeg vil”, ja det er ikke 
mine ord, men titlen på den sang, Karen 
Zubari har skrevet tekst til, og som har 
ligget på Dansktoppen i 15 uger. Derfor 
kunne den ikke vælges ind den 5. dec. 
Men det er jo også utroligt flot.  
 
Det var det også, da Karen læste flere af 
sine digte i Nysted om aftenen den 4. 
dec., hvor det blev fejret, at det var 215 
år siden, at Emil Aarestrup blev født.  
 
Emil Aarestrup Foreningen havde ind-
budt til en aften med underholdning og 
gløgg. Formanden for foreningen, Peter 
Abrahamsen, bød velkommen og fortal-
te lidt om Emil Aarestrups liv. Peter har 
sat musik til flere af Aarestrups digte og 
sang dem for os.  
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Så fik vi 
gløgg 
med nog-
le rigtig 
dejlige 
klejner og 
småkager 
til. Bagef-
ter læste 
Karen nogle af sine digte, og hvem er 
vel bedre til at fortolke dem end hende 
selv? Det var bare så godt.  
 
En dejlig aften sluttede med, at Per fra 
foreningen læste nogle af Aarestrups 
digte.    
 
 
KIRSTEN skriver: 
 
Som aftalt, hermed artikel om Agnes 
Aalykke fra hendes søn: 
 
Da der i Visens Venner har været en 
forespørgsel, hvem var Agnes Aalykke, 
vil jeg gerne som hendes søn bidrage 
med nogle oplysninger. 
 
Agnes Aalykke blev født i Varde 10/8 
1899, hvor hun voksede op og som ung 
pige var ansat på centralen. Allerede 
tidligt kunne man se, at hun havde nogle 
poetiske evner, der udmøntede sig i 
digte og tekster til sange. 
 
Min far, der var uddannet blomstergart-
ner her i Nykøbing, traf min mor ved et 
familiebryllup her i byen. De giftede sig i 
1925, efter min far overtog et blomster-
gartneri på Aavej her i byen. 
 
Her i byen havde vi Poul Werner, musi-
ker, danselærer og komponist, og Poul 
Werners kone, Agnes Werner, havde 
gået i skole sammen med min far, og 

derfor fandt de to par sammen i et livs-
varigt venskab, og derved fandt min mor 
og Poul Werner sammen i musik og 
tekst i årene fremover. Poul Werner blev 
første gang kendt for sin Tango Barcaro-
le, som han selv skrev tekst til. 
 
Men så i 1947 skete der noget. Poul 
Werners lillebror Harvey havde opholdt 
sig i Amerika under krigen som inspektør 
på det kendte hotel Waldorf Astoria. Med 
befrielsen kom så ønsket om at komme 
hjem og besøge familien i Danmark. 
 
På det tidspunkt, hvor jeg var 12 år, 
kommer Poul Werner på besøg en ef-
termiddag og siger til min mor: ”Jeg har 
her en ny melodi med, som du gerne må 
finde på en passende tekst til.” Der går 
en lille uge, så er Poul Werner der igen 
og siger til min mor: ”Ved du hvad Ag-
nes, jeg har tænkt på, om det ikke var en 
ide, at teksten kunne handle om, at lille-
bror nu vender hjem.” Så kommer det 
overraskende, at min mor henter sine 
papirer og siger: ”Jeg har allerede lavet 
teksten færdig, og den hedder Hjem til 
Danmark.” To sjæle, en tanke, må man 
sige. 
 

Den blev virkelig 
populær og sun-
get af mange af 
datidens sangere 
som Victor Cor-
nelius, Eddy 
Russell o.m.a., 
og så sent som i 

halvfjerdserne 
med Erik Påske, Gustav Winckler og 
Poul Reichardt. Den blev spillet ved 
Rebild-festen, og i søndagens ønske-
koncert var den en af de mest spillede 
de år. 
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Guldborgsundvalsen var et bestillings-
ønske til et arrangement på Falster. 
Efter vi nu hedder Guldborgsund kom-
mune, har den fået en gevaldig opblom-
string. 
 
Med venlig hilsen - Mogens Aalykke 
16-08-2015 
 
 
BIRTHE ROMME LARSEN skriver: 
 
I spørger i programmet, om nogen ved, 
hvem Agnes Aalykke var, og det ved jeg 
lidt om. Hun er født i Varde, hvor hun 
bliver gift med en gartner, og de flytter 
derefter til Nykøbing F, hvor han åbner 
en blomsterforretning i Jernbanegade nr. 
36, på hjørnet af Østerport. 
 
Hun har skrevet tekster til ”Hjem til Dan-
mark” og ”Guldborgsundvalsen”, og så 
findes der et gl. bånd med 7 - 8 sange, 
som ikke er kendte, og dem har hun 
også skrevet teksten til. 
 
”Hjem til Danmark” blev til, da Poul Wer-
ners lillebror Harry, som var tjener i 
USA, skulle komme hjem til Danmark, 
da det var muligt at komme hjem efter 
krigens ophør. Det skulle være en over-
raskelse til ham. 
 
Hilsen - Birthe Romme Larsen 
 
 
REDAKTIONEN skriver: 
 
I sidste nummer af ViseTidende tog vi 
hul på emnet ”Sange og viser om Lol-
land og Falster”, og siden er vi da også 
blevet beriget med nok en vise om vores 
skønne landsdel, og endda en jule-en af 
slagsen.  
 
 
 

På mel. ”Højt fra træets grønne top” 
sang vi nemlig til Kirstens juleafslutning 
”Nykøbing F. Julesangen”. 

 
Derimod har der ikke været meget fut i 
visebrevkassen, som ellers blev lance-
ret i sidste udgave. I hvert fald har vi ikke 
modtaget noget fra jer. Skulle der imid-
lertid dukke ros og ris, spørgsmål eller 
gode idéer op, så skal I endelig sende 
ind. 
 
Der er god gang i vores Facebook-side, 
og I må meget gerne kigge ind og bidra-
ge med oplevelser og nyheder.  
 
Har I stof til ViseTidende, så er deadline 
10. juli 2016. I er MEGET velkomne! 
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REGIONALMØDE Øst – i Nyk. F.! 
 
Hvert år afholdes der i 
Visens Venner landsmø-
de et eller andet sted i 
landet i september må-
ned, men forud for lands-
mødet er der regional-

møder, et vest for Storebælt og et øst. 
Det går på skift, hvem der er værter, og i 
2016 har vi i Nykøbing F. tilbudt os og 
fået æren af at afholde Regionalmøde 
Øst. Det vil finde sted  
 
lørdag den 12. marts 2016.  
 
Stedet bliver Vandrerhjemmet, Dan-
hostel Nykøbing Falster, på Østre Allé 
110.  
 
Delegerede fra alle Visens Venner øst 
for Storebælt samles til en drøftelse af 
aktuelle emner om eftermiddagen, og 
om aftenen, efter middagen, er der så 
underholdning. Ifølge traditionen giver 
hver af de deltagende foreninger et eller 
to numre, og det plejer at være rigtig 
festligt og spændende.  
 
Der er over tyve lokalforeninger af Vi-
sens Venner øst for Storebælt, så det 
bliver et større arrangement. Imidlertid 
skulle der stadig blive plads til, at også 
nogle af vores egne medlemmer fra Vi-

sens Venner i Nyk. F kan deltage om 
aftenen til middag og overvære under-
holdningen.  
 
Prisen får I at vide, så snart den er fast-
lagt, men hvis I kunne have lyst til at væ-
re med i salen, så ring eller skriv til 
Elisabeth hurtigst muligt.  
 
Vi gør det efter ”først-til-mølle” princip-
pet, det er det mest retfærdige. Når vi 
har overblik over antal tilmeldte udefra, 
så kan vi se, hvor mange af vores egne 
der bliver plads til, og så får I besked. 
 
Vi glæder os til at få besøg, og vi vil be-
stræbe os på at gøre det til et både ud-
bytterigt og inspirerende regionalmøde, 
som i øvrigt vil finde sted netop på vores 
stifters, Evert Taubes, fødselsdag. 

 
 

Blomstercentret 
Herningvej 10 - 4800 Nykøbing F. 

Tlf. 54 86 00 17 
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Viseaften torsdag d. 28. januar 2016 
 
 

Besøg af  
 

 
Rendestenens Liljer spiller gårdsange. Si-
den 1977 har de fortolket gårdens, gadens, 
værtshusenes og de rejsendes musik med 
en nerve og et nærvær, som har gjort dem 
landskendte og indbragt dem flere kultur-
priser, bl.a. LO’s. 
 
Rendestenens Liljer optræder med sang og 
alle de klassiske gårdsangerinstrumenter: 
harmonika, banjo, mandolin, guitar, kontra-
bas, savblad og skeer, og med deres på én 
gang loyale og nutidige fortolkning rammer 
de gårdsangerrepertoirets tone i plet. 
 
Repertoiret spænder fra 30'ernes og 40'er-
nes klassiske gårdsange (både de kendte 
og de sjældne) over de bedste af John 
Mogensens tekster og til egne sange. Det 
er folkelig musik i ordets positive forstand.  
 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
Visevært: BESTYRELSEN 
Entré: Medlemmer kr. 75 – Gæster kr. 150 
I skal selv have drikkevarer med. 
 

 

Torsdag den 28. januar 2016 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Generalforsamling og Viseaften torsdag d. 11. februar 2016 
 

Hermed indkaldes til  
Ordinær Generalforsamling 

 

 

 Torsdag den 11. februar 2016 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 formand i lige år.  
   På valg er Elisabeth Teilmann, som modtager genvalg 
 7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.  

  På valg er Kaj Danholt og Karen Zubari, som begge 
   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. 
 

Toner og Tanker i marts & april 
 
Efter generalforsamlingen har Søren sammensat et 
program med forårsfornemmelser: 
  

Foreningens trofaste band af har-
monikaspillere går på scenen med 
en vårgrøn buket af dugfriske for-
årsbebudere på nodestativet.  
 
Et par digte fra blondekanten fuld-
ender stemningen, og med gode 
fællessange og et aktivt publikum i salen har Søren sat sig for, at selv en 
ordinær generalforsamling sagtens kan blive et ekstraordinært tilløbsstyk-

ke, bare underholdningen er i top.  
 
Visevært:  Søren 
Entré:   Der er GRATIS ADGANG denne aften. 
Husk:  I skal selv have drikkevarer med.
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Viseaften torsdag d. 25. februar 2016 
   

 
”Kom med de sange og viser, I gerne vil synge …” 
 
ANE LISE skriver: 
 
Når jeg har været ”visevært”, har det altid kun 
været for en halv aften.  
 
Denne gang lod jeg mig overtale til at stå for en 
hel aften. Så er det jo godt, at man kan uddele-
gere opgaverne, så mit ønske til solisterne var: ”  
 
”Kom med de sange og viser, I gerne vil synge”.  
 

Nemmere kan 
det jo ikke væ-
re at lægge et 
repertoire og 
slet ikke, når 
musikere og 
solister er så 
engagerede, som alle i vores viseforening er.  
 
Musikerne, der spiller denne aften, er virkelig gode til 
at støtte solisterne.  
 
Jeg må der, allerede nu, sige en stor tak til Søren, der 
har haft et meget stort arbejde med at skrive noderne 
om, så de kunne spilles i det rigtige toneleje.  
 
 

 
Visevært: Ane Lise 
 
Entré: Medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr. 
I skal selv have drikkevarer med. 
 

 

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Viseaften torsdag den 31. marts 2016  
 

FFFOOORRRÅÅÅRRREEETTT er på vej ☺☺☺☺ 
 
LIZZI skriver: Foråret er på vej. Det er det jo hvert år – og 
Bakken åbner også hvert år med syngepigerne og de 
gamle viser. 
 
Så det gør vi også d. 31. marts i Visens Venner. 
 
Der er gamle viser – der er nogle nye viser – der er kendte 
visesangere og der er to helt nye. Eskil har lovet at spille til 
det hele. I har nok hørt mange af dem før, men nu fremført 
af andre sangere. 

 
OG – I kan sikkert synge med på de fleste omkvæd, og det må I gerne – der er også hele fæl-
lessange. Tag en kold drik med, så vi kan skåle ind imellem. 
 
Find det gode humør frem – og nyd en glad sangaften i fællesskab og med stor forventning til 
det kommende forår og de lyse timer. 
 
 

E
nt

ré
: M

ed
le

m
m

er
 2

5 
kr

. -
 G

æ
st

er
 5

0 
kr

. 
H

us
k:

 I 
sk

al
 s

el
v 

ha
ve

 d
rik

ke
va

re
r 

m
ed

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 På glædeligt gensyn:   
Eskil – Helle – Helen – Kirsten – Kisser – Lizzi 

 
 

 

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

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

LLLiiizzzzzziii   ---   vvviiissseeevvvææærrrttt   
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Viseaften torsdag den 28. april 2016 
 

 

Festlig Finale efter en Flot Sæson 
 
Pak madkurven, husk noget til væskebalancen og lad os slutte 
sæsonen af med masser af musik og sang. 
 
Vi mødes som sædvanlig allerede kl. 18.00 til spirende, forårs-
friske påhit fra visernes vidunderlige verden. 
 
Specielt til de optrædende 
 

Allerhelst skulle vi have så 
mange solister som muligt 
på scenen, både vores 
garvede stab af dygtige 
visefortolkere, men også 
meget gerne helt nye og 

uprøvede talenter. Så går du med en visesanger i ma-
ven, så skal du ikke holde dig tilbage. Spring ud i det og 
kontakt Kirsten senest 1. marts. Husk, du er blandt 
venner – Visens Venner, og vi vil med glæde tage imod 
dig. Find tekst og om muligt node frem på din sang, så 
Kirsten og Eskil sammen kan tilrettelægge programmet. 
Og så skal du møde op til generalprøverne. Dem er der 
to af:  
 

Generalprøver:  
Torsdag d. 14. april og tirsdag d. 26. april.  
Begge gange kl. 19.00 i øvelokalet på 1. sal i Flisehuset, Gaabensevej 44, Nyk. F. 

 
 
Vel mødt med madkurv, drikkevarer  
og forårsfornemmelser! 
 
Visevært: Kirsten  
(mail: fjordvej55@paradis.dk - mobil 50 43 66 58) 
 

Entré: 25 kr. for medlemmer, 50 kr. for gæster 
 

 

Torsdag den 28. april 2016 – HUSK det er - kl. 18.00 ! 
 

MultiCenter Syd 
Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Syng i det fri – lørdag den 2. juli 2016 
 
I udkanten af Hannenovskoven midt på Fal-
ster ligger Virkethus. Her er der højt til him-
len og langt til byen, så det er den perfekte 
plet til udendørs visesang og sommerhygge.  
 

I madkurven pakker du dine yndlingsretter til 
en rigtig 
god skov-
tur. Du hu-
sker de 
ædle drå-
ber til at 
slukke tørsten og smøre stemmebåndene med, og så 
tager du tallerken, bestik og meget gerne en havestol 
med. 
 

Hvis du ikke har en bil, så fortvivl ikke. Vi arrange-
rer med glæde samkørsel, så alle kan deltage. 
Ring eller skriv til bestyrelsen. Så finder vi ud af 
det. 
 

Løjerne begynder kl. 12.00, og vi bliver ved, lige 
så længe vi har lyst.  
 

I tilfælde af regnvejr kry-
ber vi indendørs og hyg-
ger os i det gamle skov-
løberhus. Det skal nok 
blive en herlig sangeftermiddag alligevel. 
 

Underholdningen foregår som ”åben scene”, så har du lyst til at give en vise, så er du 
hjertelig velkommen.  

 

Entré? - Nej da – det er nemlig ganske gratis ☺ 
 

 

Lørdag den 2. juli 2016 kl. 12.00 
Virkethus 

Virketvej 39, 4863 Eskilstrup 
 

 

 

 

 

.  
 

Marius Mortensens Eftf A/S 
Frisegade -  4800 Nykøbing F. 
Tlf.: 54 85 03 38       Tlf.: 54 85 03 22 
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Gå ud og hør VISER & GOD MUSIK 
    

Dato Tid Sted Arrangement 
16. januar 21.00 Nyk. F. Teater Die Herren – U2 Up Tour 
21. januar 19.00 Maglebrænde Gl. Skole Burns Night 
28. januar 19.00 Visens Venner, Multicenter Syd Rendestenens Liljer 
31. januar 14.00 Nysted Bio Film: La Traviata 
11. februar 19.00 Visens Venner, Multicenter Syd Generalforsamling,  

derefter Toner og tanker i marts  
& april 

24. februar 19.30 Maglebrænde Gl. Skole Paul Banks spiller guitar:  
Folk, jazz, blues, country. 

25. februar 19.00 Visens Venner, Multicenter Syd ”Kom med de sange og viser,  
I gerne vil synge” 

6. marts 14.00 Nysted Bio Film: Aida 
11.marts 20.30 Nysted Bio Dorthe Gerlach akustisk 
12. marts Ca.kl.17 Vandrerhjemmet, Nyk. F Middag og underholdning  

v/Regionalmøde Øst, VV 
12. marts 19.30 Maglebrænde Forsamlingshus Evert Taubes 126 års fødsels-

dag. 
17. marts 18.30 Højskolen, Marielyst Skt. Patricks Day arrangement  

m. musik v. Irish Coffee Band 
31. marts 19.00 Visens Venner, Multicenter Syd Foråret er på vej 
31. marts 19.30 Teatret Masken Kristian Lilholt 
20. april 19.30 Højskolen, Marielyst Koncert m. Sydfalsterkoret 
21. april 19.30 Maglebrænde Gl. Skole Arne Würgler, Sine Bach Rüttel  

og Nils Tuxen. 
28. april 18.00 Visens Venner, Multicenter Syd Festlig finale efter en flot sæson 
28. april 19.30 Højskolen, Marielyst Guitarkoncert m. Arnaldur  

Arnason fra Barcelona 
26. maj 19.30 Maglebrænde Forsamlingshus Forårskoncert m. Peter  

Abrahamsen/Country Gumbo 
4. juni  Maribo 600 år Erik Grip-koncert på Hestø.  

Picnic. Anemonen sejler gratis.  
Se www.maribo600.net 

5. juni 14.00 Højskolen, Marielyst Grundlovsfest i parken. 
16. juni 19.30 Højskolen, Marielyst Operahits i det fri 
16.-19. juni  Nysted Lyrik- og  

Visefestival. 
Torsdag: Spec. arr. i Kirken.  
Fredag: Chr. Søgaard Trio i ha-
ven /Digter i Aarestruphuset. 
Lørdag: Åben scene i haven/ 
Spændende gæst i bio!  
Søndag: Erik Grip i Sognehuset. 
Se mere på lyrikogvisefestival.dk 

30. juni 19.30 Højskolen, Marielyst ”Halfdanskerne” –  
De største sange LIVE 

2. juli 12.00 Visens Venner, Virkethus Syng i det fri 
13. juli 19.30 Højskolen, Marielyst Visekoncert m. Bente Kure  

og Leif Ernstsen 
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Viseord nr. 8 – januar 2016 
 

Alice Rasmussen - set fra klaverbænken 
 

 

 

I december 2014 døde foreningens tidligere 
formand Helge Rasmussen, og d. 28. sep-
tember 2015 fulgte Alice Rasmussen efter 
sin mand.  
 
Herved mistede Visens Venner i Nykøbing F 
på mindre end et år de to mennesker, der 
tilbage i 1994 stiftede vores afdeling af 
Visens Venner, og som i mange år utrætte-
ligt virkede for foreningen, både i bestyrel-
sen og som aktive visesangere. De blev da 
også begge naturligt nok udnævnt til æres-
medlemmer af foreningen ved Helges 
afgang som formand i 2002. 
 
Jeg blev selv medlem af foreningen i februar 
2001, efter at Helge i Folketidende havde 
efterlyst en pianist med kærlighed til viser og 
sange, og det var som en naturlig ting ham 
og især Alice, der tog sig af det nye medlem.  
 
I arbejdet med sangene gik det hurtigt op for 
mig, at vi i Alice havde en visesanger, der 
tog visetraditionen særdeles alvorligt. Hun 
følte et naturligt ansvar for det, som hun og 
Helge havde sat i gang, og mange vil kunne 

huske hendes iltre forsvar for "rigtige" viser - 
og lejlighedsvis tilsvarende utålmodighed 
med sange, der efter hendes mening faldt 
uden for definitionen. 
 
I en snæver vending kunne Alice selv ledsa-
ge solisterne på klaveret, men hun var først 
og fremmest en særdeles dygtig visefortol-
ker, både af traditionelle og mindre traditio-
nelle viser, muntre som alvorlige.  
 
Jeg har haft den glæde at akkompagnere 
hende til så forskellige viser som "Mit eget 
rygte", "Romance 1977", "Gadespejlet", "De 
hjemløses herberg", "Tasken" ("En taske 
kan fortælle..."), "Nævningen" og "Amalie" 
(på melodien til "Dit hjerte er i fare, Andre-
sen").  
 
Hun formåede altid i sin fremførelse at 
lægge en fin og velovervejet balance mellem 
parlering og sang, når det var nødvendigt, 
og hendes evne til frasering viste hendes 
store musikalitet. Selv om akkompagnatøren 
og hun ikke nødvendigvis "fulgte" hinanden 
slavisk, var man altid helt tryg ved hendes 
fremførelse - vi skulle nok nå sikkert i mål!  
 
I det sidste tiår med Helges sygdom var det 
kun sjældent, at vi formåede Alice til at 
deltage, men naturligvis var hun med i 
foreningens 15 års jubilæumskoncert i 2009. 
Her gav hun både "Husstøvmidens pris" og 
"Nævningen", som hun gentog i foreningens 
20 års program d. 27. februar 2014. Netop 
sidstnævnte vise ydede hendes visekunst 
fuld retfærdighed, og det var en stor glæde 
igen at opleve den - ikke mindst for akkom-
pagnatøren alias 

Eskil Irminger
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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 
Solvej 62 
4800 Nykøbing F 
lilianfugl4800@gmail.com 

 

 

Næste deadline for stof: 10. juli 2016 

HJEMMESIDE www.visensvenner-nykf.dk 
 

 

 


