
Vise-Vers-Nyt 

30. årgang nr. 1 - januar 2018 

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

 
Vi får besøg af Leon Hegelund. Leon Hegelund er aktiv sanger og guitarist i 
både i VV-Østsjælland og VV-København. Han har et bredt repertoire og er 
kendt for at være en unik visefortolker og guitarist. Vi glæder os meget til 
dette besøg. 

 

I første halvdel af dagens program skal vi høre VVR's egne solister: Britta Pedersen, 
Ingrid Madsen og Per Nielsen. Dagens visevært er Jørgen Bendixen 
 

Vi serverer som altid en kage til jeres medbragte kaffe.  
Der vil også være salg af drikkelse fra Tyges bar. 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. 1. februar 2018 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!!! 

Husk også at notere i kalenderen:  
 

Generalforsamling efterfulgt af Fællessang efter generalforsamling. 
Søndag den 4. marts 2018, kl.: 14—16.(se side 2 og 3) 
 

Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug med temaet ”Kloge Tosser”. 
Biblioteket søndag den 18. marts 2018. (se side 3) 

Nye medlemmer i VVR! 
 

Grethe Nielsen, Tove og Vagn Thorsen, Jytte Jeppesen, Ulla og Arne Sørensen,  
Eva og Eigil Hansen, Connie og Svend Erik Stampe, Klaus Strange  

 

Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  
 

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 marts 2018. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 28. marts 2018. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
Sø.04.02.18  kl. 14:00 - 16:30   Besøg af Leon Hegelund i bibliotekssalen 
Sø.04.03.18  kl. 14:00 - 16:00   Generalforsamling, efterfulgt af fællessang 
Sø.08.03.18  kl. 14:00 - 16:30   VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
Lø. 14.04.18 kl. 14:00 - 16:30   Viseeftermiddag med temaet ”Blomster” i bibliotekssalen 
Sø. 27.05.18  kl. 12:30 - 16:00   Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren  

Ryslinge højskole 2017 
Igen i år har vi været på Visens Venners kursus på Ryslinge Højskole. Emnet var 
”Med visen i centrum”. For vores vedkommende var det nu tredje gang, vi deltog,  
og igen i år var var det fantastisk. Denne gang var vi fem personer fra VVR, og det 
var rigtig godt. Undervisningen var rigtig godt tilrettelagt, der var simpelt hen no-
get for alle, og lærerne var som de andre år, meget inspirerende og engagerede. 
Flemming og jeg skal med igen til næste år, vi kan slet ikke undvære de fem dages 
pusterum,          Birgit 

Engagementer i 2017 

sø-08-jan-2017 Ældresagen i Brøndby fr-29-sep-2017 Gundsø Pensionistforening 

ti-17-jan-2017 Gundsø Omsorgscenter ma-02-okt-2017 Dansk Broderorden 

on-01-feb-2017 Himmelev Kirkes Menighedsråd fr-06-okt-2017 VV-Køge 

sø-12-feb-2017 Himmelev Gl. Præstegård fr-13-okt-2017 VV-Vejle 

lø-18-mar-2017 80 års fødselsdag ti-24-okt-2017 Ældre Sagen Brøndby 

ti-02-maj-2017 Jakobskirken Seniorklub ti-07-nov-2017 VV-Holstebro 

on-24-maj-2017 Rørmosens Aktivitetsklub fr-10-nov-2017 Gundsø Omsorgscenter 

on-28-jun-2017 Rotary Roskilde ti-21-nov-2017 Gundsø Ældreklub 

fr-25-aug-2017 VV-Frederikssund   

 
Besøg af  

Leon Hegelund 
Roskilde bibliotek  

Søndag den 4. februar 2018  
kl. 14:00 - 16:30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  

Medlem: nr. ««IDNr» / «Par_Nr» 

«Navn_blad og giro» 
«Gade vej» 
«postnr» «Bynavn» 



  Kære alle vise-venner-medlemmer 
Så er Jul og nytår blevet fejret, og forhåbentlig 
godt for de fleste.  
Vi er klar til at indtage 2018, og glæder os til 
mange gode timer sammen med jer. Vi starter jo 
d. 4.2.2018 (se omtale) 
Visevenlig hilsen fra formanden 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Sø. d. 4. marts 2018 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        udgår er ikke på valg 
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
  Per Nielsen og Britta Pedersen  begge modtager 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  Erik Ravn modtager genvalg  
 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 — ”Kloge tåber (Wise Fools)”  
Søndag d.18. 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: ”Kloge tåber (Wise Fools)” 
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.      Visevært: Per  

TILLYKKE KAJ! 
 

Kaj Kunz fylder 75 år den 2. februar 2018. 
Kaj meldte sig ind i VVR den 1. sept. 2013. Det skulle  
hurtigt vise sig at være en god idé, ikke mindst for VVR. 
Kaj har en fortræffelig sangstemme, og han akkompagnerer 
sig selv på guitar. Flere års erfaring som solist i forskellige 
revyer har bl.a. lært ham den vigtige kunst at kunne  
underholde et publikum! 
Alle i VVR ønsker dig tillykke på dagen, og vi glæder os 
fortsat til mange gode sangoplevelser i dit selskab. 
Jørgen Bendixen 

EFTER generalforsamlingen: 
Så SYNG da Danmark – lad HJERTET tale 

bibliotekssalen 4.marts 15.00 - 16.00. Alle er velkomne ! 
Efter generalforsamlingen synger vi efter Højskolesangbogen.  

Medbring meget gerne din egen højskolesangbog.  
Er der sange, du meget gerne vil synge, så kontakt viseværten: 

 Erik Ravn 4079 1660 eller mail erik.ravn@hotmail.com 

Preben Andersen † 25.12.17  
Efter flere års kamp mod Parkinsons sygdom døde Preben – 74 år gammel.  

Kate har mistet sin mand gennem mange år, og vi har mistet 
en dejlig og altid positiv viseven.  
Preben havde mange interesser. Sejlsporten stod højt på 
listen, men i 2002 blev han sammen med Kate aktiv vise-
sanger i Visens Venner i Roskilde. 
Da Visens Venner var i bekneb for formand en periode, tog 
han i 2007 også en tørn som formand i et ½ år. 
Preben havde en meget flot og smuk sangstemme. Viser, 
der står stærkest for mig er visen om ”Admiralens Uniform” 

og duetter sammen med Kate.  
Tak for sangene, tak for venskab og tak for hyggelige og festlige sammenkomster i 
Jeres dejlige hjem. Vi vil savne dig.  
Æret være hans minde.       Ingrid Madsen  

mailto:erik.ravn@hotmail.com

