
Vise-Vers-Nyt 

26. årgang nr. 1 - januar 2014 

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

Til kalenderen: 
09.02.14 kl. 14:00 - 16:30 Besøg af Visens venner i Glostrup i bibliotekssalen 

02.03.14 kl. 14:00 - 14:45 Generalforsamling i bibliotekssalen  

02.03.14 kl. 14:45 - 16:00 Fællessang i bibliotekssalen efter generalforsamling 

16.03.14 kl. 14:00 - 16:00 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 

13.04.14 kl. 14:00 - 16:30 ”Ole sad på en knold og sang” i bibliotekssalen 

25.05.14 kl. 12:30 - 16:00 Sæsonafslutning  

 

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 marts 2014. Bidrag til bladet skal være redaktionen i 

hænde senest 15. marts 2014. E-mail: vvr@visensvennerros.dk  

Hjemmeside: www.visensvennerros.dk 

Hvad sker der på visefronten 
PH cafeen: søn. 2. marts 15:00 – 16:30. Peter Abrahamsen fortolker bl.a. Jeppe Aakjær, 

Sigfred Pedersen, Cornelis Vreeswijk etc. Entre: Kr. 125,- 

søn. 16. marts 15:00 – 16:30. Peter Vesth med Gæst synger egne sange/viser på en under-

fundig måde. Entre: Kr. 150,- 

søn. 30. marts 15:00 – 17:00. Bente Kure og Leif Ernstsen. En eftermiddag fyldt med gode 

vibrationer. Entre: Kr. 125,-www.phcafeen.dk/ 

Gimle: onsdag den 5. febr. 21:00. Cafékoncert: Lars Grand, velsagtens landets mest be-

mærkelsesværdige harmonikaspiller, som kun bevæbnet med sit instrument synger sine 

egne dansksprogede sange om dværge, korporaler, mord, portvin, håbløs kærlighed mm. 

Gratis entré. www.gimle.dk 

Side 8 Side 1 

Kære Visevenner  
Velkommen til 2014 og Godt Nytår.  

Vi starter året med en viseeftermiddag, hvor vi både har gæstesolister og egne vise-

sangere på scenen. I kan glæde jer til at møde de meget dygtige visesangere fra Vi-

sens Venner i Glostrup: Jess Sindal og Annie Laksøe, med akkompagnement af 

Claus Alsted. 

Fra vores egne rækker præsenterer vi et bredt program med egne solister Britta, 

Hanne, Kaj, Tove og Vibeke, akkompagneret af Beinir og Jørgen. Dagens visevær-

ter: Britta og Tove 

Jess Sindal vil med sit sprudlende humør og guitarspil underholde os med en 

skøn blanding af underfundige viser, mens Annie Laksøe, synger sine dejlige 

fortolkninger af livet på både godt og mindre godt.  
Som sædvanlig skal I selv medbringe kaffen, som vi serverer et stykke kage til, og 

der kan som altid købes lidt drikkelse i Tyges bar. 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  

 Tilmelding senest den. 4. februar 2014 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!!! 

Engagementer fra 1.9.2013 til 31.12.2013. 

on. 02-okt-2013 Æblehaven Lokalcentret 

lø. 05-okt-2013 Fødselsdag 70 år  

fr. 11-okt-2013 VV-Ballerup Visens Venner 

fr. 25-okt-2013 St. Merløse 

sø. 24-nov-2013 Fødselsdag 85 års  

ma. 25-nov-2013 Møllebakkens plejecenter, Boeslunde 

 

Besøg af  

Visens Venner i Glostrup 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 9. 02. 2014  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30 

Husk også at notere i kalenderen: Generalforsamlingen med efterfølgende fælles-

sang søndag den 2. marts 2014.(se side 2) 

Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Drager, drømme og 

dæmoner” på biblioteket søndag den 16. marts 2014. (se side 3) 

Medl.nr. «ID» / «Par» 

«Navn» 

«Kontat» 

«Gade og nr#» 

«Postnr#» «BY» 



   

 

Nyt fra Bestyrelsen 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
VVR ønsker alle et glædeligt gensyn i 2014.  
Tak for et dejligt år 2013. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye  
arrangementer, som er på bedding i 1. halvår 2014.  

Velkommen til Jørgen Gybel, som i december blev en del af 
det aktive hold. 

Vi vil gerne ved samme lejlighed sige tak til Beinir Natte-
stad, der har besluttet sig for at trække sig som aktivt medlem på grund af andet 
arbejde. Vi siger tak til Beinir for hans betydelige bidrag til foreningen over de sid-
ste mange år. Beinir har deltaget aktivt som akkompagnatør på både klaver og 
guitar. I har hørt ham som hyggepianist, når I kommer til vores arrangementer i 
bibliotekssalen, og han har ofte været med til diverse engagementer som akkom-
pagnatør. 
Beinir trækker sig samtidig fra bestyrelsen. 
Tak Beinir for dit gode arbejde i VVR. 
Visevenlig hilsen fra formanden 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 

Søndag d. 2. marts 2014 kl. 14.00 i  

Bibliotekssalen på Roskilde Bibliotek. 
 

 1.  Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

 2.  Formandens beretning 

 3.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

 4.  Fastlæggelse af kontingent 

 5.  Indkomne forslag  

 6.  Valg af formand for 2 år (udgår, er ikke på valg) 

 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Britta og Per modtager genvalg for 2 år) 

 8.  Valg af 1 suppleant for 2 år (Hanne modtager genvalg) 

  Valg af 1 suppleant for 1 år (Flemming List opstilles af bestyrelsen) 

 9.  Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg) 

  Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 

 10.  Eventuelt 

Page 2 
Page 7 

Redaktionen: 
Indlæg til Vise Vers Nyt ,ris og ros, ønsker og gode idéer, modtages med glæde. Vi vil også 

gerne høre fra jer, hvis I har kommentarer til ”vise debatten”. 

Nye medlemmer i VVR! 
Anne Gerlach, Elly Svenstrup, Grethe Køhnke, Karen Rindom,  

Birthe Johansen, Bentemia Autzen, Kaj og Kirsten Kunz, og 

Bodil Appelsø 
 

Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Kandidat fra vennekredsen til bestyrelsen.  

Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, skal der vælges 3 besty-

relsesmedlemmer. To bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg. Den tredje post er 

for et år ,og opstår fordi Beinir Nattestad ikke længere kan afse tid til arbejdet i 

VVR som aktivt medlem. Bestyrelsen ser meget gerne, at en kandidat fra Venne-

kredsen udfylder denne post. Var det måske noget for dig? 
 

Efter Generalforsamlingen 

1 times fællessang 
Søndag d. 2. marts 2014 ca. kl. 14.45 

 

Kære visevenner! 
Temaet til sangene ved fællessangarrangementet d. 2. marts 2014 er fortsat 

”kærlighed”, og består hovedsagligt af alle de sange, der ikke var plads til sidste år. 
Vi er allerede i gang med at øve sangene og glæder os til at se jer  

efter generalforsamlingen.  
Fællessangen er åben for alle, Der er gratis adgang. 

Venlig hilsen  
Beinir, visevært 

Drager, Drømme og Dæmoner 
 

Søndag d.16. marts kl. 14.00 – 16.00 

i bibliotekssalen 
 

Kom og hør spændende fortællinger, lyt til en drøm, kom og få et gys 
 

Visens Venner i Roskilde og Roskilde Fortællerlaug markerer igen i år Verdens 

Fortælledag, der holdes hvert år ved forårs/ efterårs-jævndøgn. Denne dag/nat lyder 

der fortællinger på utallige sprog verden over.  

Årets emne: Drager, Drømme og Dæmoner. 

Roskilde Fortællerlaug kommer med spændende historiefortællere, mens Visens 

Venner i Roskilde bidrager med viser af samme tema, fremført af Hanne, Per, Ruth 

og Else. Tilmelding er ikke nødvendig.  
 

Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring me-

get gerne kaffen selv.  

Visevært Hanne Eisen 


