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Formanden har ordet: Virket, juli 2014 
 
Kære Visevenner 
 
Tilslutning – Tilslutning – Tilslutning 
 
Det har været, og er, en stor glæde at se den enormt store opbakning, foreningen 
har haft til alle arrangementerne i foråret 2014. 
 
Størst, da vi fejrede vores 20 års fødselsdag. Det var SÅ morsomt at forberede, og 
sikken velvilje til at fremtrylle det store kagebord. Uden de tre ekstra hjælpere i 
køkkenet havde vi ikke kunnet magte det. Det er mange kopper kaffe, der er blevet 
brygget. 
 
At der også var tv på, var en ekstra ”fjer i hatten”, og det var morsomt 
efterfølgende at se resultatet af vores frivillige kræfters arbejde. Vi fik da også fin 
omtale i vores lokale aviser. 
 
Når jeg skriver tilslutning flere gange, er det også, fordi vi ved vores netop afholdte 
sommerlørdag i Virkethus kunne samle ca. 70. Det var dejligt vejr, og da vi et kort 
øjeblik måtte have paraplyerne i brug, gav det blot lidt ekstra grin. 
Musikinstrumenter kan jo ikke lide regn, men ekstra parasoller hjalp. Det var dejligt 
med masser af sang, og ikke mindst var vi beriget med fire harmonikaer, to 
guitarer og en violin, takket være nogle nye medlemmer, der kan lidt af hvert. Vi 
glæder os til at se, hvad I har lyst til i fremtiden. I skal være så hjertelig velkomne i 
vores midte. Efter afslutningen var der mange, som deltog i at slæbe borde og 
stole tilbage i huset. Det er en god hjælp at få – tak for det. 
 
Ved vores planlægningsmøde i maj fik vi sat et varieret program sammen, og der 
har været hjælp at hente til musikken, så Eskil kan slappe af i efteråret. Vi glæder 
os til at se dig, måske lidt som tilhører i efteråret og meget gerne lidt mere i 2015. 
 
Tilslutning er alfa og omega, og det glæder os alle, når salen bliver fyldt med glade 
sangere til fællessang. Det har jeg lovet, der bliver lidt mere af. Der er lagt op til 
det, og alle aktive på scenen vil knokle for at få alle til at føle sig som en glad del af 
en skøn forening VISENS VENNER I NYKØBING F. 
 
Rigtig god eftersommer til alle  
og på glad gensyn 
 
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 Birthe Simonsen 
Birthe Simonsen sov stille ind den 5. marts. Birthe fik 
en blodprop den 24. februar, og da hun mærkede 
den, satte hun sig på sengekanten og sang hele 
”Vardes vilde liv” for sin datter og en veninde. 
 
Netop den vise skulle Birthe synge til vores 
fødselsdag tre dage efter. Birthe var selv visevært 
ved vores generalforsamling den 6. februar og havde 
talt lidt om, hvad hun dog skulle finde på i 2015. 
 

Birthe var SÅ dejligt et menneske at arbejde sammen med, og hun havde været 
medlem lige fra starten. Jeg savner hende meget, da vi et par år arbejdede tæt 
sammen, og ofte var hun med til koncerter både her og der. I foreningen har vi, af 
hendes datter Jane, modtaget hendes sanghæfter og nogle sangbøger. Jeg er 
sikker på, vi vil få glæde af mange af teksterne. Birthe blev 89.  
Ære være Birthes minde. 
Elisabeth 
 
KAREN (karen@karenzubari.dk) skriver: 
 

KODA og Visens Venner 
I sept. 2013 indgik Visens Venner i Danmark en ny aftale med KODA. 
Herefter betaler foreningerne 250 kr. til KODA pr. viseaften, men der 
var ikke tænkt på, hvordan de penge skulle blive sendt videre til dem, 

der havde skrevet sangene.  
 
Mange foreninger troede fejlagtigt, at bare de betalte pengene til KODA, så skulle 
KODA nok finde ud af resten. De glemte bare, at nogle måtte fortælle KODA, hvad 
der var blevet sunget, for ellers ville KODA jo ikke kunne vide, hvem der skulle 
have pengene.  
 
Efter benarbejde fra Visens Venner i Nyk. F og en gruppe sangskrivere er det nu 
blevet sådan, at alle Visens Venners lokalforeninger kan gå ind på nettet og 
fortælle KODA, hvilke sange de har sunget. Så skal KODA ikke bruge ressourcer 
på at indtaste håndskrevne KODA-lister, hvilket de slet ikke har mandskab til.  
 
Vi er lidt stolte over at have været med til at opdage problemet og også få udvirket 
en løsning. Herefter bliver de 250 kr. pr. viseaften ikke lagt ned i den store KODA-
kasse til støtte for rock, jazz etc., men bliver udbetalt som en venlig ”tak for lån” til 
visernes komponister og forfattere, fordi alle foreninger nu kan indberette online. 
Tak til KODA for hjælpen. 
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Siden sidst, fortsat 
 
Regionalmøde i marts 2014 
Carsten, Birthe Ruth, Lilian og Karen deltog. Elisabeth var forhindret pga. Birthe 
Simonsens bisættelse. Mødet blev afholdt hos Visens Venner Furesø.  
 
Det Nordiske Visemagasin var til debat. Der var forslag om oprettelse af et samlet 
arkiv for alle foreningers medlemsblade. Karen forklarede om nødvendigheden af 
at rapportere til KODA, og Carsten havde et punkt på dagsordenen om Visens 
Venners vedtægter, som trænger til en grundig revision, ligesom også 
regionalmøderne, der i tidens løb har overtaget landsmødernes lidt strikse regler, 
selvom de egentlig var tænkt som uformelle sammenkomster til inspiration og 
debat.  
 
På scenen underholdt Visens Venner Furesø med en kabaret om kærlighed, med 
bl.a. John Osted som solist. De gjorde det godt og er efterfølgende blevet hyret til 
vores aften i september, som I kan læse mere om inde i bladet. 
 
Birthe Ruth underholdt med den festlige vise om ”Jeg ku’ tænke mig en mand …” 
og høstede helt fortjent stort bifald fra forsamlingen.  
 
 
Nysted Lyrik- og Visefestival 
I juni måned samlede viser og lyrik stort publikum i Nysted. Det var den første 
festival af sin art og et modigt initiativ fra Peter Abrahamsens side, der heldigvis 
blev kronet med held. Benny Andersen læste egne digte op, og det samme gjorde 
Henrik Nordbrandt. Der var kendte og mindre kendte visesangere og forfattere på 
de skrå brædder i gårdhaven til Emil Aarestrups hus. Sigfred Pedersen fik sin helt 
egen eftermiddag, og selveste kulturministeren dukkede op og holdt en pæn tale. 
Alt i alt blev det en succes, som vi kun kan glæde os til at gentage til næste år. Tak 
til Peter Abrahamsen. 
 
 
REDAKTØSEN (karen@karenzubari.dk) minder om: 
 
Næste deadline for stof til Vise Tidende er den 10. december 2014. Alt hvad du 
kan bidrage med modtages med tak. Husk: Bladet er kun så godt, som du selv gør 
det til, så er der stof du savner, eller ting du ønsker at dele med andre, så skriv til 
mig. Meninger, debat, forslag, hjertesuk, efterlysninger, guldkorn etc. etc. 
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Viseaften torsdag d. 25. september 2014 
 

Noget om kærlighed 
Kabaret ved Visens Venner Furesø 
 

 
 
Kabareten ”Noget om kærlighed” er en sammensætning af kendte og mindre 
kendte viser og sange bundet sammen med musik og tekster. 
 
Viser er jo noget særligt. De kan på deres egen måde berette om livet og få os til 
at tænke over tilværelsen. Viser taler til følelserne, og det håber vi også, at denne 
kabaret vil gøre. 
 
Ensemblet fra Furesø består af: Laila Maegaard som synger, John Osted som 
også synger, men samtidig spiller guitar. Grete Hermansen på klaver, og som 
også kvidrer, samt Jørgen Johansen, som en gang har sunget, men ikke kan mere 
og derfor spiller violin. Sidst men størst Verner Lund på bas. 
 
Ind imellem bliver der fællessang, så der er lagt op til en herlig og kærlig aften. 
 
Visevært: Bestyrelsen 
Entré: Medlemmer 25 kr. – Gæster 50 kr. 

 
Husk: I skal selv have alle DRIKKEVARER med. 
 

 

Torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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  Viseaften torsdag den 30. oktober 2014 
 

DANMARK DEJLIGST … 
 

Ane Lise skriver: 
Ja, det kunne være overskriften til en turistbrochure, men 
jeg synes også, det kunne være en god overskrift til vores 
Spil Dansk arrangement. Vi har haft, og har stadig, mange 
gode komponister og tekstforfattere, og nogle af deres 
viser og sange vil vi synge i vores halvdel af aftenen. 
 

Vi er tre musikere og fem solister, og selvfølgelig vil der som altid være flere 
fællessange.  
 

Måske har I det som jeg: Jo ældre jeg 
bliver, jo mere synes jeg, at Danmark er et 
dejligt land. Det samme har mange danske 
tekstforfattere skrevet sange om, så der er 
nok at tage af til vores Spil Dansk aften.  
 
Visevært: Ane Lise  

     

 

 
 

 

MØD OP MED HUMØR   
-  TIL EN AFTEN MED KULØR 

 
 

Anne-Grete fortæller: 
Tilfældigheder gjorde, at vi fem piger - Birthe Ruth, Elisabeth, 
Helle, Lissy og undertegnede - kom til at købe hver en rød 
kuffert. 

Den har så siden været den røde tråd i vort 
venskab, og det munder ud i aftenens 
danske viser med farver.     
Randi akkompagnerer.  
 
Visevært: Anne-Grete 

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

 

Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Viseaften torsdag den 27. november 2014  

 

KAJ & Debutanterne 
 

Kaj beretter: 
”Jeg har kaldt 1. afd. for KAJ & Debutanterne.  
 

På scenen vil der være tre, som ikke før har sunget hos os ���� 

 

Derudover to gamle kendinge, på en ny måde” ���� 
 
 

      Visevært: Kaj  ���� 
 

               
 

 

 Gårdsangerviser  
 Gårdmusikanter, sangere  
 og rendestenens liljer 
 

       Hasse        Benny                 
 

                       
Rolf er              Lissy                 Birthe Ruth   Ellen                Elin    Ole 
VISEVÆRT 
 

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

 

Torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Viseaften torsdag den 11. december 2014 
 

Nu har vi altså JUL igen, 
det la’r sig ikke skjule … 

 
 
Kirsten står for juleafslutningen i år. 
 
Vi mødes allerede kl. 18.00. 
 
 

HUSK endelig 
 
 

� MADKURV med julefrokost og drikkevarer  
 
 
� NISSEHUE 
 

 
 
 

 
Det bliver en hyggelig og stemningsfuld juleviseaften.  
 
Vi lægger ud med at nyde vores medbragte madkurv.  
Herefter synger vi alle de dejlige juleviser og -sange. 

 
 

 
Visevært: Kirsten 

 
 
 
 

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

 

Torsdag den 11. december 2014 kl. 18.00 
MultiCenter Syd 

Eggertsvej 2 (indkørsel fra Brovejen), 4800 Nyk. F  
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Gå ud og hør VISER og GOD MUSIK    
 
 

Dato Tid Sted Arrangement 

7-10/8 
Festivalpladsen,  
Smidstrupvej 69, Tappernøje 

Musik over Præstø Fjord – se program på 
www.folkemusik.com 

8/8 20.00 Scandlines Portalen, Gedser Benny Holst Trio 

14/8 19.00 Stubbekøbing Kirke Sommersange – kirkens voksenkor 

15/8 15.30-19 Torvet, Nyk. F De Farende Svende  (gratis) 

21/8 10.00 Stubbekøbing Kirke Sang og Musik v/Joan og Erling 

23/8 20.00 Døllefjelde/Musse Erik Grip 

2/9 19.30 Højskolen Marielyst Los Senilos (gratis) 

13/9 19.30 Nyk. F Teater Kristian Lilholt ”Land Live” 

14/9 15.30 Højskolen Marielyst Gospel-koret ”Soul Invitation” 

16/11 15.00 Sognets Hus, Maribo Ghita Nørby m/Svend Skipper ved klaveret 

22/11 20.00 Nykøbing F. Teater Koncert m/Lis Sørensen 

 
Dagligstuekoncerter i Maglebrænde efterår 2014 – tjek www.dagligstuekoncerter.dk 
 

25/9 19.30 
Maglebrænde Gl. Skole,  
Fjendstrupvej 2, Stubbekøbing 

Henrik Strube og Pete Repete  
- fortæller finurlige historier  
og synger. 

1/11 19.30 
Maglebrænde Forsamlingshus,  
Nykøbingvej 116, Stubbekøbing 

Tamra Rosanes og Rockabilly Heart.  
Der serveres Jambalaya forud f. koncerten 
(mod forudbetaling). 

5/12 
og 
6/12 

19.30 
Maglebrænde Gl. Skole,  
Fjendstrupvej 2, Stubbekøbing 

Julearrangement m. gløgg og æbleskiver.  
Musik og morskab v/Peter Abrahamsen  
og Christian Glahn. 

 
 

ANNONCE 

 

SE MINE BILER 

 

Old Timere og  
Firmabiler med reklamer 
i forskellige skalaer 

 

REMISEN, Stubbekøbingvej 265 
Tlf. 54 86 82 88 

 
 

Marius Mortensens Eftf A/S 
Frisegade -  4800 Nykøbing F. 
Tlf.: 54 85 03 38       Tlf.: 54 85 03 22 
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Viseord  
 

Blandt Månestråler og Ølhunde 
 
Når en forening som Visens Venner er levedygtig, skyldes det selvfølgelig aktive 
medlemmer over hele landet, men grundlaget er først og fremmest de tusindvis af 
viser og sange, som igennem årene er blevet lavet (og stadig laves) af talentfulde 
tekstforfattere og komponister. Mange af sangene er heldigvis udgivet i forskellige 
samlinger med noder og har derved chancen for at leve videre længe efter, at de blev 
skrevet - tænk bare på de mange bind nye og gamle Lystige Viser, som indtil nu er 
udgivet i store oplag.  

 
Men der bliver stadig udgivet nyt. I 2012 udgav komponisten og musikeren Finn 
Jørgensen således en ny samling af gamle og nye revyviser "Blandt Ølhunde og 
Månestråler" (Wilhelm Hansen Musikforlag), hvor han har sammenstykket materiale 
fra 1850 og frem til 2011. Den store spændvidde i bogen fremgår også af dens 
undertitel: "130 danske revysange i noder, tekst og billeder".  
 

Titlen alene lyder jo forjættende. Bare ordene 
"ølhund" og "månestråle" udløser en automatisk 
refleks hos de fleste visevenner, og når man så 
kigger ned over titlerne på de udvalgte viser, 
mærker man også genkendelsens glæde: "Fra 
jeg i vuggen lå", "Brændt af", "Du gamle måne", 
”A.B.C-visen", "Ih, hvor er det kommunalt", 
"Manden på risten", "Det er måden", "Den sidste 
turist i Europa", "Vardes vilde liv", "Før vi fik bil", 
"Pensionistvisen" osv., alle bundet sammen med 

oplysninger om de originale solister og sangenes baggrund og med et væld af 
illustrationer. 
 
I sit forord udtrykker Finn Jørgensen håbet om, at sangene vil kunne 
blive "flittigt brugt af sangglade mennesker - rent privat, ved 
fællessang, af amatører og professionelle". For enkelte af sangene 
gælder det dog måske, at netop deres klassikerstatus kan stå i 
vejen for andre solister. Hvis vi kigger på de underforståede sange 
fra bogens titel, er netop "Ølhunden glammer" jo en klassiker, og det 
i en grad, så kun få amatører tør binde an med den, fordi man 

sidder med Osvald Helmuths diktion i øret på forhånd. 
Frits Helmuth, også en aldeles fremragende visesanger, indvilligede 
først til allersidst i sin karriere i at tage den op - men gjorde det 
strålende! 
 
"Månestrålen" er i mindre grad smeltet sammen med Tutta Rolf (som jo 
heller ikke er et ikon herhjemme som Osvald Helmuth var det), så den 

har mange solister i Visens Venner landet over (og heldigvis også i Nykøbing F) vovet 
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at fremføre. En løselig optælling angiver, at solister fra Visens Venner i Nykøbing i 
tidens løb har turdet binde an med i hvert fald et halvt hundrede af sangene i bogen, 
så man kan roligt sige, at den stedlige forening har gjort noget for klassikerne. Hvis 
man så også til stadighed er åben over for nye sange og viser, kan man håbe på en 
fremtid for visen i Danmark. 

Eskil Irminger 

  

Til allersidst – som bonus-nr. – en vise vi lige fik plads til i denne udgave af ViseTidende: 
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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 
lilianfugl@mail.dk 
 

 

Næste deadline for stof 
HJEMMESIDE 

10. december 2014 

www.visensvenner-nykf.dk 
 

 

 


