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Kontingent 2017/2018  se bagsiden 

 

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, 4000 tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 
Næste nr. udkommer januar 2018.  
Bidrag til bladet skal være redaktionen i hænde senest 22. januar 2018.  

E-mail: vvr@visenroskilde.dk  Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
24.09.17 kl. 14:00 - 16:30 Gunni Torp, i Bibliotekssalen 
29.10.17 kl. 14:00 - 16:00 Spil Dansk Dag, i Bibliotekssalen 
26.11.17 kl. 14:00 - 16:30 Jul med VVR, gæstesolist Ruth Fokdal, i Bibliotekssalen 
04.02.18 kl. 14:00 - 16:30 Underholdning med Leon Hegelund i Bibliotekssalen 
14.03.18 kl. 14:00 - 16:00 Generalforsamling, i Bibliotekssalen (fulgt af fællessang) 
18.03.18 kl. 14:00 - 16:30 Fortælledagen med med Rosk. Fortællerlaug, Biblioteket 

 

Medlemskontingent til VV-Roskilde 
1.9. 2017 til 31.8. 2018   

 

Kære Visevenner. Så starter vi igen en ny sæson i Visens Venner i Roskilde.  
Kontingent for perioden er som vedtaget på generalforsamlingen  
i marts 2017: Kr. 130,- for enlige og  Kr. 230,- for par.  
 

Der er 2 muligheder for at betale kontingentet. 
Allerhelst vil vi gerne have, at du overfører kontingentet via netbank. 

dit/jeres kontingent er kr. XXXX 
 

Overfør venligst kr.  

Kr. xxxx     
Til Konto:  1551  3429558948 

og skriv dit medlemsnr.:  XXX     
  

Eller  
 

Du tager denne side med til arrangementet d. 24. sep. 2017  
og betaler kontingentet kontant til kasserer Tyge Schmidt-Jensen.    

Kh Tyge og Jytte 

  

Gunni Torp 
Søndag d. 24. sept. 2017 

Kl. 14:00 - 16:30 
  

Roskilde Bibliotekssal 

Visens Venners første arrangement i den nye sæson starter med at nogle af vore 
egne solister, Hanne, Erik og Jørgen Gybel, vil underholde jer. Nogle fællessange 
bliver det selvfølgelig også til. I anden afdeling vil Gunni Torp tage over. Vi by-
der hende og jer  publikum hjertelig velkommen.  
Eftermiddagens visevært er Britta. 
 

Tilmelding senest 20. sep. 2017 Entre: medlemmer 30 kr. - gæster 60 kr.  
Som sædvanlig er der kage til den medbragte kaffe og Tyges bar er åben. 
Se mere om de 2 næste arrangementer på næste side.  

Der er højt til loftet, når sangskriver,  
musiker og sangerinde Gunni går på  
scenen med sine dansksprogede sange.  
Gunni er uddannet klovn, skriver san-
ge med politiske budskaber og er selv-
udnævnt feminist. Hun spiller flere in-
strumenter og er vokset op med Corne-
lis Wreesvijk og sigøjnermusik. 

http://visenroskilde.dk/arrangementer/sept/tilmelding-sept.html


  

Nye medlemmer i VVR! 
 

Grete West 
 

Vi byder Grete velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Nyt fra Bestyrelsen: 
 

Vi ønsker alle vore visevenner velkommen til en ny visesæson.  
Vi har 7 visearrangementer af forskellig art på programmet i løbet af efteråret og 
vinteren, og så vores generalforsamling. 
Første gang vi ses i denne sæson er søndag den 24. september på Biblioteket.  
Se yderligere på forsiden. 
 

Landsmødet i VVD: 
Visens Venner i Danmark afholder Landsmødet i Hillerød d. 9. september 2017. 
Referatet herfra vil blive lagt ud på vores hjemmeside www.visenroskilde.dk 
så snart det er modtaget. 
  

Kontingentindbetaling:  
På bagsiden af bladet, finder du oplysninger om kontingentindbetalingen. 
Du kan betale via netoverførelse, eller kontant til Tyge ved arrangementet  
d. 24.9.  På gensyn  
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Redaktionen: 
I vil fremover kun modtage 2 blade om året, efter jul og ved sæsonstart. 
Omkostningerne til forsendelse er blevet for store.  
Vi vil fortsat gerne have indlæg til Vise Vers Nyt. Ris og ros, ønsker og gode idéer, 
modtages med glæde.  

Hans-Christian Eisen, 75 år d. 3. september 2017. 
Et trefoldigt hurra og 5 kokkehuer giver vi til HC!. Vi siger tak for indsatsen med at 
være vores kok med mere ved diverse lejligheder. Ja, H.C. er aktiv i 
VVR men mest på det kulinariske område. Indimellem kan vi dog også 
glæde os over den gode stemme eller en fin fortælling , som regel ved 
"Åben scene" ved VVR's sæsonafslutning. Tilbage i tiden tog H.C. 
også en tørn med bestyrelsesarbejdet.  
Vi siger TAK og TILLYKKE! 
 

Hanne Eisen, 75 år d. 8. november 2017. 
Kære Hanne, hvad skete der lige med vores tidsfornemmelse?! Der kan da umuligt 

være gået 5 år siden sidste fødselsdagsomtale! Men du fortsætter på 
allerbedste måde med visesang, med at være visevært, med at være 
aktiv til egne arrangementer, med at være ude til engagementer og 
forstår at skabe en god stemning med viser og sange af forskellig 
karakter. Vi er glade for dit fortsatte engagement i bestyrelsen. Vi 
glæder os til fortsat at høre gamle og nye viser og sange fra dig. Vi 
letter på hatten og siger TILLYKKE! 
 

Vibeke Damlund 75 år d. 22. december 2017. 
Kære Vibeke, du kom fra at være korsanger til også at prøve kræfter 
med solist-rollen på scenen i Visens Venner. Din smukke stemme har 
lydt i forskellige typer viser og sange. Vi forstår godt, at du af hel-
bredsmæssige årsager, ikke har kunnet være så aktiv som du og vi 
kunne ønske, men vi ønsker dig glade dage med musik og sang - og 
glæder os til vi igen skal høre og se dig på scenen i VVR.  
TILLYKKE! 
 

Kære HC, kære Hanne og kære Vibeke, I ønskes alle et hjertelig tillykke med 
fødselsdagen. Med visevenlig hilsen fra VVR's Bestyrelse. Britta  

Søndag 29. okt. 2017 kl. 14-16.00  
Spil Dansk Dag 

Spil Dansk dagen er blevet til mange uger, for Spil Dansk komiteen kalder årets 
arrangement for: 17 sange i 17 uger og har lavet en fin liste over de viser og sange, 
man vil anbefale som årets FÆLLESSANGE. 
I Visens Venner vil vi dog også have nogle solistviser med, men ... Vi og I kommer 
til at synge MANGE Fællessange. Solister afsløres først på dagen. 
Vel mødt til to timer med viser og sange. Visevært er Britta. 
Sted:Roskilde Bibliotekssal. Entre: medlemmer 30 kr. gæster 60 kr. 
Tilmelding tlf. 2296 9296 senest 25. okt. 2017 Alle er velkomne. 

Søndag 26. nov. 2017 kl. 14-16.30   
Jul med VVR med gæstesolist Ruth Fokdal 

Vi byder på et glas portvin. Derefter vil vore solister underholde med et program, 
der ikke kun handler om jul. Viseværterne Jørgen Gybel og Per vil sammen med 

Jørgen B, Birgit , Flemming og Kaj sørge for at få jer i julehumør. 
 

Sted: Roskilde Bibliotekssal Entre: medlemmer 30 kr. gæster 60 kr. 
Tilmelding tlf. 2296 9296 senest 22. nov. 2017 Alle er velkomne. 

Du kan se mere om alle programmerne  
på vores hjemmeside www.visenroskilde.dk 

Ændringer kan forekomme 

http://www.visenroskilde.dk
http://www.visenroskilde.dk

