
Vise-Vers-Nyt 

29. årgang nr. 1 - januar 2017 

Kære Visevenner  
Godt Nytår! Og velkommen til årets første arrangement. 

 
Vi får besøg af Visens Venner i Hillerød, repræsenteret ved Verner 
Sjøholm og Johan Bech Pedersen. Verner har sunget viser i mere 
end 30 år. De fleste af viserne findes i den danske og svenske vise-
skat fra 1900 og frem. Johans repertoire spænder fra engelske og 
irske viser til de kendte gamle danske viser.  

Vi skal også høre VVR's egne solister, nemlig:  
 

Jørgen Bendixen, Erik Ravn, Hanne Eisen samt Jørgen Gybel. 
 

Vi serverer som altid en kage til jeres medbragte kaffe.  
Der vil også være salg af drikkelse fra Tyges bar. Baren holder åben med øl og vand 
til meget vise-venlige priser. 
 

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

 Tilmelding senest den. 1. februar 2017 sker til Jytte på tlf. 22 96 92 96. 
 

Ring mellem kl. 16 og 18, eller tilmeld dig på telefonsvareren. 
 

Tilmeld jer samlet, hvis I vil sidde ved samme bord. 
 
 

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme, så andre kan få din plads!!! 

Billeder fra vores arrangementer 
Prøv at gå ind på vores hjemmeside http://visenroskilde.dk/fotoalbum.html 
 så kan I se en hel del billeder fra arrangementer m.v. helt tilbage fra 1986. 

Husk også at notere i kalenderen:  
 

Generalforsamling efterfulgt af Fællessang fra Højskolesangbogen. 
Søndag den 5. marts 2017 kl.: 15 -16.  (se side 2 og 3 
 

Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Forvandling”. 
Biblioteket søndag den 19. marts 2017. (se side 3) 

 

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 2017. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 21. marts 2017. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
05.02.17 kl. 14:00 - 16:30 Besøg af Visens Venner i Hillerød i bibliotekssalen 
05.03.17 kl. 14:00 - 16:00 Generalforsamling, efter fulgt af fællessang 
19.03.17 kl. 14:00 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
23.04.17 kl. 14:00 - 16:30 ”Italien tur-retur” i bibliotekssalen 
21.05.17 kl. 12:30 - 16:00  Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren   

Med visen i centrum på Ryslinge højskole d. 30/7 - 7/8 2016 
 

Vi ankom lørdag eftermiddag og blev modtaget og indkvarteret. Bagefter var der 
kaffe og velkomst og ikke mindst gensyn med visevenner fra sidste år. PRAGT-
FULDT – det var ligesom det var i går vi sagde farvel til hinanden. Og LÆRERNE 
de samme som sidste år og et par stykker mere, (akkompagnatører) skønne menne-
sker og meget professionelle. 
Ingen fik lov til at føle sig nye længere end til det første måltid. Der er plads til 
alle, og man bliver med det samme inddraget i fællesskabet. 
Kurserne blev afholdt som master classes og var: Skrivekursus (inspiration til vise-
skrivning mm.), visefortolkning, performance, viceværtkursus, 
sangteknik og sceneforberedelse (forberedelse inden man går på 
scenen. Håndtering af nerver). Alt dette samt interessante foredrag 
og oplysninger om skolen og området. 
 

Hver aften var der ”visecafé”, hvor vi skiftedes til at optræde for 
hinanden og andre kursister, som også var på skolen. Det endte tit 
med jamsessions, når det officielle program var overstået. 
Alt i alt en meget vellykket uge, hvor vi tog en ”tårevædet” afsked. 
med hinanden, med løfter om at ses igen til næste år. 
 

Fra den 28.7 - 4.8. 2017  JEG KOMMER! 

Hvem kan være sur og trist, når hele dagen er fuld af sang.   
Birgit 
 
 

For yderlige oplysninger om kurset i 2017 kontakt:  
Lise Ketilsøe Hansen, tlf. 2370 0126 

 
Besøg af  

Visens Venner i Hillerød 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 5. februar 2017  
kl. 14:00 - 16:30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  Johan Bech Pedersen Verner Sjøholm 

 

mailto:lise@ketilsoe.dk


  

             Nye medlemmer i VVR! 
 

Vivian Andreassen, Birgit Okkels,  
Eli Skovlund Juhl og Bente Borup 

 

               Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

Kære alle vise-venne-medlemmer 
 

Så er Jul og Nytår blevet fejret, og forhåbentlig 
godt for de fleste.  
Vi er klar til at indtage 2017, og glæder os til 
mange gode timer sammen med jer. 
Vi starter jo den 5.2.2017 (se forside) 
Visevenlig hilsen fra formanden 

 
Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Søndag d.5. marts 2017 kl. 14.00 i Bibliotekssalen på Roskilde Bibliotek. 
 

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  (Jytte Bendixen modtager genvalg) 
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år    
   (Tyge Schmidt-Jensen og Hanne Eisen modtager begge genvalg)   
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år (bestyrelsen foreslår Jørgen Gybel Jensen)  
 9.Valg af revisor for 1 år  (Finn Ørbæk modtager genvalg)   
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (bestyrelsen foreslår Erik Ravn)  
 11.  Eventuelt 
 

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
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”. 

Verdens Fortælledag - ”Forvandling”  
Søndag d. 19. 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: ”Forvandling” (Transformation). 
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: Hanne og Ruth 

Kære Jytte - TILLYKKE med de 75 år! 
Formand Jytte, Booking-chef, Web-master, Vise-vært, en med et 
godt øre og øje for en god sceneoptræden  - hos andre, for synge 
gør du glad og gerne, men ikke som solist, men vi er nu også GLA-
DE for det MEGET store arbejde, du i øvrigt lægger for dagen -  
og natten med i Visens Venner. 
Du kom ind i VVR som "medfølgende" til Jørgen i 1998, men har 
godt og sikkert arbejdet dig frem til den plads - de pladser, du be-
strider i dag. 
Du er altid åben for at promovere visesangen og vores forening, ja alle Danmarks 
viseforeninger, for du har også lagt et stort arbejde i Paraply-organisationen Visens 
Venner i Danmark. 
Vi siger TAK og ønsker for dig - og os i VVR - at du fortsætter længe endnu! 
Kærlig hilsen "OS" i VVR.      Britta 

Engagementer i 2016 

on-13-jan-2016 Himmelev Kulturcenter lø-06-aug-2016 Guldbryllup Svogerslev Kro 

ti-26-jan-2016 VV-Randers on-24-aug-2016 Knud Lavard, Ringsted 

sø-13-mar-2016 Æblehavens Venner ma-12-sep-2016 Pensionistf. Tuse-Butterup 

to-31-mar-2016 Menigh.råd. Vor Frue og Vindinge sø-02-okt-2016 Kristiansmindes Venner 

sø-17-apr-2016 Himmelev Gl. Præstegård to-06-okt-2016 Korsagergård, Vallensbæk 

fr-29-apr-2016 Unplugged Skomagergade ti-18-okt-2016 Svogerslev Menighedspleje 

fr-29-apr-2016 Unplugged Rådhuskælderen lø-19-nov-2016 80 års fødselsdag. Benløse Kro 

Så SYNG da Danmark – lad HJERTET tale 
bibliotekssalen 5. marts 15.00 - 16.00 – nb!! alle er velkomne ! 
Efter generalforsamlingen synger vi efter Højskolesangbogen.  

Medbring meget gerne din egen højskolesangbog.  
Er der sange, du meget gerne vil synge, så ring, sms eller mail til viseværten: 

Hanne Eisen 30253613 eller mailto: hanne@eisen.dk 


