
Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. IDNr / Par 
Nr 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 4 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 5 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 6 / 2 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 9 / 3 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 11 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 13 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 14 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 17 / 41 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 18 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 19 / 5 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 23 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 26 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 28 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 38 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 39 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 41 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 48 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 50 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 51 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 55 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 65 / 13 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 67 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 71 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 74 / 16 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 86 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 90 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 105 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 114 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 119 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 135 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 151 / 32 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 156 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 158 / 33 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 170 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 191 / 101 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 197 / 38 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 264 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 265 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 266 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 267 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 268 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 276 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 336 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 346 / 87 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 355 / 51 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 358 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 363 / 52 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 369 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 386 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 392 / 67 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 406 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 415 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 434 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 437 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 442 / 66 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 448 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 449 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 450 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 451 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 457 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 459 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 465 / 103 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 467 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 472 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 484 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 492 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 505 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 512 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 514 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 519 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 522 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 528 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 529 / 83 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 532 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 534 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 535 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 538 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 539 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 540 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 549 / 88 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 556 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 559 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 563 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 569 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 577 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 578 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 584 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 587 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 592 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 596 / 90 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 600 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 605 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 609 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 610 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 614 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 621 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 624 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 628 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 629 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 633 / 98 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 635 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 59 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 83 / 73 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 641 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 642 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 650 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 651 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 657 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 660 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 661 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 669 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 672 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 673 / 106 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 677 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 678 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 681 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 682 / 108 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 684 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 686 / 110 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 688 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 690 / 111 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 691 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 693 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 694 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 696 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 698 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 699 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 700 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 701 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 702 / 112 

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 704 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 706 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. 707 /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr. Hovedtotal /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 
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Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
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mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
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 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
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Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk
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Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk
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Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
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SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
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din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
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Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
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Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
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Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
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Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 
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Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 
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mailto:vvr@visenroskilde.dk
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sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 
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Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
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sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
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din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk
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kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 

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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
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Visevenlig hilsen fra formanden 
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Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk
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 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 

Medl.nr.   /   

«Navn» 
«Kontat» 
«Gade og nr#» 
«Postnr#» «BY» 
 

 

Vise-Vers-Nyt er  medlemsblad for  Visens Venner i Roskilde. 
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 

Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer  sidste uge i mar ts 2016. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
07.02.16 kl. 14 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen 
08.03.16 kl. 19 - 20:00 Generalforsamling på Kildegården, lokale 108 
20.03.16 kl. 14 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
10.04.16 kl. 14 - 16:30 ”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen 
17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Porto til breve i Post Danmark 
Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
Der er ingen underholdning efter generalforsamlingen. 
Husk nu, at det er på Kildegården i lokale 108 
 
Søndag d.20. marts fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19-20 på 

Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden: 

  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 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
  (Per Nielsen, Britta Pedersen, modtager begge genvalg)  
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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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! 
 

Grethe Jensen, Jane Petersen, Ruth Biel Hansen                   

 

             Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Verdens Fortælledag—Stærke kvinder 
Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

Denne dag lyder der fortællinger på så mange sprog som muligt over hele Jorden.  
Roskilde fortællerlaug og Visens venner fejrer  denne eftermiddag med dejlige 
viser og spændende historier over årets tema: ”Stærke kvinder” 
Roskilde Fortællerlaug leverer spændende fortællinger, mens Visens Venner i Ros-
kilde bidrager med viser over samme tema. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget 
gerne kaffen selv.  
Viseværter: Ingrid Madsen og Per Nielsen 

 Tillykke Benny!! 85år 
Medstifter af Visens Venner i Roskilde, aktiv visesanger gennem MANGE 
år, aktivt medlem af bestyrelsen også gennem mange år, kreativ mht. til at 
pynte scene, borde med mere og få ideer til visearrangementer, ja et langt liv 
giver her et AKTIVT liv. 
Nu har du "trukket dig tilbage" som aktiv visesanger, men vi glæder os over 
din AKTIVE tilstedeværelse som vennekreds-medlem. TAK for fortsat in-

spiration og sparringspartner når det gælder VISEN og Visens Venner. 
Dine Visevenner ønsker et stort TILLYKKE!  Kærlig hilsen Britta  
 

            Til lykke på dagen 
Et stort til lykke til Kate, som den 14. februar kan fejre sin 70 års fødselsdag. 
Kate blev aktiv visesanger i Visen Venner i Roskilde i 2001, og har i disse 
mange år glædet os med sin smukke stemme og poetiske og finurlige viser, 
nogle gange i dejlige duetter sammen med Preben, altid fremført med stor 
sikkerhed. 
Kate har med sine viser og positive indstilling altid været en vigtig del af 
Visens Venner, og har også bidraget i bestyrelsesarbejdet fra 2004 og 2007. 
Tak for din indsats for Visens Venner.  
Vi ønsker dig fortsat mange gode viseår.    Ingrid 



Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 1 - januar 2016 

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

Kære Visevenner  
Så er tiden kommet, ’Godt Nytår! Og vi skal ses igen. 

Visens Venner byder varmt velkommen til årets første arrangement i bibliotekssalen 
— en hyggelig søndag eftermiddag med underholdning og fællessang. 
Viseværter: Britta og Kaj 
Vi får besøg af Visens Venner i Køge, men først bliver vi underholdt af nogle af vo-
re egne: Erik, Käte og Preben. Else akkompagnerer på flyglet.  
I pausen vil der blive serveret et stykke kage, til den medbragte kaffe. 
Efter pausen glæder vi os til at præsentere Visens Venner fra Køge. 
 

Tyge holder baren åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 Tilmelding senest den. 3. februar 2016 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!!! 

 
Besøg af  

Visens Venner i Køge 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 7. februar 2016  
kl. 14.- 16.30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Husk også at notere i kalenderen:  
 
Generalforsamling  
Tirsdag den 8. marts 2016, kl.: 19 –20., Kildegården, lokale 108,  (se side 2) 
Bemærk : Ingen Fællessang efter generalforsamling. 
 
Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Stærke Kvinder” på 
biblioteket søndag den 20. marts 2016. (se side 3) 
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Kasserer og repr. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
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17.05.16 kl. 12:30 -16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   
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Er nu steget til enorme højder. Vi bruger ca. kr. 8.000,- om året for at udsende VV-Nyt til 
jer medlemmer. VV-Roskilde vil heller bruge pengene til dejlige kager og gode solister til 
jeres/vores arrangementer. 
Hvad siger I til, at vi sender bladet VV-Nyt ud til jer på jeres e-mail? Det vil være i et for-
mat man kalder en PDF fil- en fil som alle kan åbne, blot du har en PC. 
Vi ved godt, at der er nogen, som ikke har en e-mail konto. I vil selvfølgelig stadig få til-
sendt VV-Nyt med almindelig post. 
Vi håber, at der er rigtig mange, som vil være med til at spare lidt portopenge. 
SÅ – hvis I vil være med til at få VV-Nyt på mail, så send venligst følgende til 
 formand Jytte:   
 vvr@visenroskilde.dk 
 
din e-mail:  
Medlems nr.         og eventuel partner nr. 
Navn og adresse. 
 
Er du tvivl om noget, så ring til formand Jytte 2296 9296 
 
Mange hilsner: Jytte Bendixen 

mailto:vvr@visenroskilde.dk


   
 
Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde ønsker alle et glædeligt gensyn i 2016.  
Vi siger også tak for et dejligt 2015. 
Vi er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2016.  
 

Vi starter i år med besøg fra Visens Venner i Køge (se forside). 
 
OBS. Generalforsamling - tirsdag d. 8. marts kl 19. på Kildegården.  
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 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (Flemming List modtager genvalg)  
 9. Valg af revisor for 1 år (Finn Ørbæk modtager genvalg)  
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Preben Andersen modtager genvalg) 
 11. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde. 
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