
Vise-Vers-Nyt 

31. årgang nr. 1 - januar 2019 

Visens Venner i Køge er repræsenteret ved Helle Juul Sørensen, Birte Rask Ander-
sen og Erik Lund-Nielsen.  
Birte holder af at synge snurrige viser af f.eks. Karen G. Andersen. Birte har også 
en del svenske viser – kendte og mindre kendte – på sit repertoire. 
Eriks repertoire dækker såvel alvorlige viser med "bid" i som morsomme og under-
fundige viser, der kan bringe smilet frem.  
Helle akkompagnerer Birte og Erik på piano. Helle er en dygtig og eftertragtet ak-
kompagnatør for sangsolister, og den slags hænger ikke på træerne.  
 

I første halvdel af dagens program skal vi høre VVR's egne solister: Birgit, Flem-
ming og Kaj. Dagens viseværter er Vibeke og Erik. 
 
 

Vi serverer som altid en kage til jeres medbragte kaffe.  
Tyges bar er åben med øl og vand til meget vise-venlige priser. 

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

 Tilmelding senest den 6. februar 2019 til vvr@visenroskilde.dk  
eller til Jytte på tlf. 22 96 92 96 mellem 16-18 

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 generalforsamlingen. 
Søndag den 3. marts 2019 kl. 14 - 16.(se side 3) 
 

Fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug , ”Myter Legender og Episke 
fortællinger”  Byens Hus søndag den 17. marts 2019 kl. 15 - 16. (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 marts 2019. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 20. marts 2019. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
Sø. 10.02.19  kl. 14:00 - 16:30   Besøg af Visens Venner i Køge, Hedegårdenes Skole 
Sø. 03.03.19  kl. 14:00 - 16:00   Generalforsamling efterfulgt af fællessang, Byrådssalen 
Sø. 17.03.19  kl. 14:00 - 16:30   VVR med Roskilde fortællerlaug, Byrådssalen,  
Sø. 14.04.19  kl. 14:00 - 16:30   Viseeftermiddag, tema:”Pigenavne”, Hedegårdenes Skole 
Sø. 26.05.19  kl. 12:30 - 16:00   Sæsonafslutning på restaurant Håndværkeren  

Syng dig glad 
At synge gør vi jo i Visens Venner og som der står i en af vores velkomstsange, 
vi "synger solo og i kor ...."! 
Vi ved jo, hvor glade vi er som publikum for at være med i fællessan-
gene, som altid indgår i programmet til vores arrangementer. 
Kunne du/I tænke dig at kombinere ferien med sang, så var det måske 
en ide at få fat i "HØJSKOLERNE - Korte kurser: 1-7 uger 2019 " 
Man kan gå ind på nettet på www.hojskolerne.dk og se program og 
ellers bestille hæfte på tlf. 33 36 40 40 
 

Jeg vil også nævne nogle andre kurser med vægten på sang: 
Højskolen Marielyst: 10.-23. marts 2019: Kor 
Højskolen Marielyst: 24.-30. marts 2019: Kor - for ikke sangere. 
Senior Højskolen - Nørre Nissum 3.-9. april 2019: Så syng da Danmark - fælles-
sang, fællesskab, fest og oplevelser. 
Højskolen Marielyst 19.maj-1.juni 2019: Vi synger fra Højskolesangbogen. 
Ja, bare en lille appetitvækker. Og de, der kender Højskoler og andre kurser, VED 
jo, at der alt i alt synges RIGTIG MEGET på højskolerne, og at man får en intro-
duktion til de fleste sange. 
GOD FORNØJELSE hvor I end kommer til at udfolde sangstemmerne.  
 

Med sangglad hilsen fra Britta 

Medlem: nr. «IDNr»  -  «Par_Nr» 
 

 

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

 

Vi får besøg af  

Visens Venner i Køge 
på Hedegårdenes Skole 

Søndag den 10. februar 2019  

kl. 14:00 - 16:30. 

Dørene åbnes kl. 13.30  



  Nyt fra bestyrelsen: 
 

Kære alle vise-venne-medlemmer 
Visens Venner i Roskilde siger tak for det forgangne år 2018. 
Vi ønsker alle et glædeligt gensyn i 2019. Vi ved endnu ikke, 
hvornår vi kan komme tilbage i Bibliotekssalen, men det skulle 
blive i efteråret 2019, hvis byggeplanerne holder. 
MEN VVR er allerede gået i gang med at arbejde på alle de nye arrange-
menter, som er på programmet i 2019.  
 

Vi starter d. 10. feb. med besøg fra Visens Venner i Køge. 
Derefter kommer vores generalforsamling - søndag d. 3. marts kl. 14 i den 
gamle Byrådssal. 
Søndag d. 17. marts er vi igen i Byrådssalen, hvor fortælledagen løber af 
stablen. 
Se nærmere omtale i bladet. 
 

Visevenlig hilsen fra formanden 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Visens Venner i Roskilde 
Søndag 3. marts 2019 kl. 14-15  

Den gamle Byrådssal i Byens Hus på Stændertorvet - 
 

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 er villig til genvalg) 
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år    
        (bestyrelsen foreslår genvalg af Tyge Schmidt-Jensen og Hanne Eisen) 

  8. Valg af 1 suppleant for 2 år   (bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Gybel)  
  9. Valg af revisor for 1 år (bestyrelsen foreslår Erik Ravn) 
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år    (bestyrelsen foreslår Vibeke Damlund)  
 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”. 

Nye medlemmer i VVR! 
 

  Bente  Hansen - Anne og Poul Hansen - Jytte  Holse 
 

Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

 

Verdens Fortælledag  
Søndag d.17. marts kl. 14.00 – 16.30 

Åbent arrangement i Byrådssalen, Byens Hus 
 

Årets Tema er:  
Myter, Legender og Episke fortællinger. 

(Myths, Legends and Epics) 
 
Verdens Fortælledag blev første gang afholdt i Sverige den 20. marts 1991, 
og i dag er fortælledagen blevet en årlig begivenhed, der denne dag i marts 
ikke bare markeres i Norden, men også i lande i Asien, Afrika, Australien og 
Syd- og Nordamerika.  
Roskilde Fortællerlaug og Visens Venner fejrer i fællesskab også i år den-
ne dag med spændende historier og viser over årets tema:  
 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne.  
Snyd ikke jer selv for dette arrangement.  

Der kan købes øl og vand, – medbring meget gerne kaffen selv.  
Entre 30 kr. som betales ved indgangen 

Visevært: Per  

 

Fællesang i Byrådssalen, Byens Hus 
Søndag den 3. marts 2019 kl. 15.00 - 16.00.  

 
Åbent arrangement efter generalforsamlingen: 

Alle er velkomne 
Så SYNG da Danmark – lad HJERTET tale 

 
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 

mailto:erik.ravn@hotmail.com

