
  Vise-Vers-Nyt 
25. årgang nr. 2- April 2013 

 Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde 

 Tilmelding til begge arrangementer sker til Jytte på tlf. 22 96 92 96  
Ring gerne mellem kl. 16 og 18, eller tilmeld dig på telefonsvareren. 

Tilmeld jer om muligt samlet, hvis I vil sidde ved samme bord. 
Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme, så andre kan få din plads!!! 

Til kalenderen: 
14.04.13 kl. 14 - 16:30 Viseeftermidag,”Ved Stoppestedet” i Bibliotekssalen 
26.05.13 kl. 12:30 - 16 Sæsonafslutning, ”Viser eller Pop” Restauration Håndværkeren 
29.09.13 kl. 14 - 16:30 Besøg af Venndt og Nygård. i bibliotekssalen 

 

Vise-Vers-Nyt er medlemsblad for Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 22 96 92 96 
Kasserer og repr. for Vennekredsen: Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 46 36 10 24  

Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 22 96 92 96 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 21 21 50 35 
Næste nr. udkommer sidste uge i september 2013. Bidrag til bladet skal være redaktionen i 
hænde senest 15. august 2013. E-mail: vvr@visensvennerros.dk  
Hjemmeside: www.visensvennerros.dk 

Revymuseet: Lørdag den 27. april kl. 14.00: Hej Lily.  
Liselotte Krogager portrætterer revyprimadonnaen, refrænsangerinden, koketten, humør-
bomben, karakterskuespillerinden og mennesket Lily Broberg. Kabareten byder på et gen-
hør med bl.a.: ”Græshoppen og valmuen”, ”Klokkeblomst og Bellis og Følfod”, ”Milord”, 
”Lev som du er tosset til”, ”Flyv med ud i det himmelblå”, ”Noget farligt indeni” og selv-
følgelig et af de populære syng-med-potpourrier. Det hele krydres med historier og anekdo-
ter fra Lilys liv og lange karriere. Entré: 90 kr. Gå selv ind på revymusset.dk for mange 
andre arrangementer. 

 
 
 
 
 

 

Vi starter med at nyde husets lækre frokostanretning, inkl. kaffe og kage. 
Derefter starter underholdning. - Jørgen Bendixen er visevært og har valgt temaet:  
”VISER eller POP?” - Vore aktive vil synge sange  i ”gråzonen” mellem ”ægte viser” og 
regulære popsange. - Hvad er viser og hvad er pop? - Det vil vi prøve at finde ud af, - og 
gerne med hjælp fra vort kvalificerede publikum! - Der bliver også tid til dejlige fællesange.  
Husk, at der denne gang som sædvanlig er "Åben Scene", hvor alle er velkomne på  
scenen til at gi' en vise eller måske et lille digt. - Alle drikkevarer skal købes på stedet. 
Billetprisen er 150 kr. for medlemmer og 250 kr. for gæster.  
Tilmelding til dette arrangement er bindende efter den 22. maj 2013 

                   Vi vil gerne først have lov til at sætte jer stævne  
 

               ”VED STOPPESTEDET”  
                   Roskilde Bibliotek  

                    Søndag den 14. april kl. 14.00 - 16:30 
 

                          En lille kabaret, hvor mennesker mødes, og alt kan ske! 
                      Dagens viseværter er Ruth Fokdal og Ingrid Madsen. 

 

Tilmelding senest onsdag den 10. april 
Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
Som sædvanlig skal I selv medbringe kaffen, hvortil vi serverer en dejlig hjemmebagt kage, 
og der kan som sædvanlig købes lidt drikkelse i Tyges bar. 

Kære visevenner  
 

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere jer til sæsonens sidste to arrangementer: 

Jubilæer: 
Vi kipper med flaget: Tillykke til Visens Venner København, der fejrede 60 års 
jubilæum. Danmarks første viseforening med det beskyttede navn Visens Venner.  
Ti år senere kom så ”lillebror”, Visens Venner i Vejle, der i fin stil fejrede jubilæet 
over to dage, festarrangement fredag aften den 8. marts 2013 og reception, frokost 
og viseeftermiddag lørdag den 9. marts 2013. Her havde jeg fornøjelsen af at delta-
ge.  
Hyggelige, hyggelige timer i godt selskab med solister fra VV-Vejle og fra flere 
andre foreninger som VV-Svendborg, Kjellerup, København, Nordsjælland, Kol-
ding, Ålborg og Visens Venner i Danmark. Jo, mange kendte viser med fine fremfø-
relser og forskellige fortolkninger. Besøg hos andre viseforeninger er altid at anbe-
fale.  
Med visevenlig hilsen         Britta. 

Vi byder også alle velkommen til sæsonens sidste visearrangement: 
 

SÆSONAFSLUTNING - ”Viser eller Pop”  
Restaurant Håndværkeren 

Søndag den 26 maj kl. 12:30 - 16:00  

 Mdl. Nr.  «ID»-«Par» 

 «Navn» 

 «Kontat» 

  «Gade og nr#» 

«Postnr#» «BY» 



   
 
Nyt fra Bestyrelsen 
Vi vil allerførst ønske jer en rigtig god Påske 
 
Generalforsamlingen d. 3.3.2013 
Formanden aflagde sin beretning med en gennemgang af årets aktiviteter og med tak til alle, 
der har ydet en indsats. Kassereren fremlagde regnskabet, der udviste et mindre underskud. 
Dette gav dog heller ikke i år anledning til at ændre kontingentet, som fortsat er 180 kr. for 
et par og 100 kr. for singler.  
To bestyrelsesmedlemmer og en suppleant var på valg.  
Tyge Schmidt-Jensen blev genvalgt, Amy Leen Jensen ønskede at stoppe, og så kom Beinir 
Nattestad ind som nyt bestyrelsesmedlem. Suppleant Ruth Fokdal ønskede ligeledes at stop-
pe, og her fik vi Jytte Einfeldt Larsen ind som ny suppleant. Revisor og revisorsuppleant 
blev begge genvalgt. 
Peter Bruun bad igen i år bestyrelsen om at overveje at ændre foreningens formål, så formå-
let blev at fremme interessen for viser generelt, frem for kun nordiske viser. Bestyrelsen 
overvejer. 
  

Efter valget har bestyrelsen konstitueret sig således: 
Formand  Jytte Bendixen 2296 9296 jyttehbx@gmail.com 
Næstformand/sekretær Per Nielsen 2121 5035 aogp@kabelmail.dk 
Kasserer Tyge Schmidt-Jensen 4636 1024 tygesj@gmail.com 
Bestyrelsesmedlem Beinir Nattestad 4638 4039 beinir@mail.dk 
Bestyrelsesmedlem Britta Pedersen 4637 3231 britta_taurus@hotmail.com 
Suppliant  Hanne Eisen 4636 3613 hanne@eisen.dk 
Suppliant  Jytte E. Larsen 5918 0556 jytteeinfeldt@hotmal.com 
Revisor og revisorsuppleant: Finn Ørbæk og Preben Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionalmøde: Årets regionalmøde øst for Storebælt blev afholdt den 16.3.2013 i Frede-
rikssund. VV-Roskilde var repræsenteret ved Per Nielsen. Mødet er ikke besluttende; men 
afholdes for at udveksle ideer mht. hvordan vi udbreder kendskabet til Visens Venner og 
tiltrække nye/yngre medlemmer. Per Nielsen fremførte bl.a. Peter Bruuns ide om at lempe 
på foreningens formål om fremme af kun Nordiske viser. Det er selvfølgelig ikke nemt så-
dan uden videre at ændre foreningens formål; men til gengæld ser man intet forkert i, at der 
af og til også synges ikke Nordiske viser  

Redaktionen: 

Indlæg til Vise Vers Nyt ,ris og ros, ønsker og gode idéer, modtages med glæde. 

Mærkedage 

Flemming List, vores nye pianist fylder 70 år den 8. maj. Birgit 
Müller, vores nye visesanger, fylder ligeledes 70 år den 16.6. 
Vi siger hjertelig tillykke med fødselsdagene. 
Flemming og Birgit kom til Visens Venner i 
maj 2011, og blev aktive medlemmer året ef-

ter. Indtil videre danner de par, idet de har optrådt sammen længe 
inden de kom til Visens Venner. De er Viseforeningens friske 
pust og medvirker på fornem vis, både ved engagementerne og 
arrangementerne. Visens Venner takker for jeres indsats, og øn-
sker jer alt godt i fremtiden. 
 

Preben Andersen fylder 70 år den 3.juli., og vi siger hjertelig 
tillykke med den store dag. Preben har været aktiv visesanger 
siden 2002. Preben arbejder flittigt og systematisk med tingene, 
og har på sin rolige måde, fundet ind til sin helt egen stil som 
visesanger. Preben synger både gamle kendte viser, men også 
nyere, der ligger godt til ham. I 2007 blev Preben valgt ind i 

bestyrelsen, og bestred flere poster i løbet af perioden. Et stort tillykke og tak fra 
os alle i Visens Venner, med ønske om alt godt i fremtiden. 
 
Vi ønsker Jørgen tillykke med den store dag og de 75 år, som finder sted den 30. 
juli. Jørgen blev aktiv visesanger i 1998. Jørgen arbejder indædt med tingene, og 
hans guitarkunnen understøtter godt de viser, han fremfører. Det 
har gjort ham til en allround og stabil visesanger, der også har 
ført til cd-udgivelser. Jørgen medvirker gerne med sit guitarspil 
sammen med de aktive. Jørgen er samtidig VVR’s ubestridte lyd-
mand, og udvikler af VVR’s lydfaciliteter, til stor glæde for de 
aktive. Med sin tekniske kunnen, har Jørgen også været redaktør 
af VV-Nyt i en årrække. Vi, alle i Visens Venner ønsker dig en rigtig god fødsels-
dag, og siger tak for det store arbejde, du har lagt i foreningen. 


