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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 sept. 2019. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 13.sept. 2019. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
Sø. 14.04.19  kl. 14:00 - 16:30 Viseeftermiddag, tema: Viser om Piger,  i Byrådssalen 

Sø. 26.05.19  kl. 12:30 - 16:00 Sæsonafslutning på restaurant Håndværkeren  

Lø. 28.09.19  kl. 14:00 - 16:30 Troubadouren Lars Grand og VVR, i Byrådssalen 

Sø. 27.10.19  kl. 14:00 - 16:30 Spil Dansk Dag 

Sø. 24.11.19  kl. 14:00 - 16:30 Jul med VVR 

Regionalmøde i Visen Venner i Danmark den 16. marts 2019.  
 

Mødet er ikke beslutningsdygtig. Ved mødet udveksles information og ideer 
om Vise-livet i Danmark. 

Mødet blev holdt i Valby, arrangeret af VV-Kbh. 

Landsformanden Dorte Birch fortalte om de mange tiltag, der foregår for et 
samarbejde på tværs af diverse vise- og sangforeninger og på tværs af lande-
grænser for .... Visens Venner blev jo stiftet i 1936 i Sverige af Evert Taube 
og formålsparagraffen er jo både at udbrede det enkelte lands vise-tradition 
OG det mere alment NORDISKE. 

Dorte Birch fortalte derfor, at foreningen Norden kan fejre 100 års jubilæum 
i 2019. Hun opfordrede til, at de enkelte foreninger så på NORDISKE VI-
SER, og man må sige, at hvad det angår, er VV-Roskilde ganske godt med. 
Et andet punkt var ”Alsangen”, sådan som man kendte det under besættelsen  
(i 2020 er det jo 75 års året for befrielsen) 

Nu har vi jo vægtet solistviserne – også ud fra Visens Venners formålspara-
graf, MEN ved flere lejligheder har FÆLLESSANGEN jo været i fokus, 
bl.a. efter Generalforsamlingen og omkring Spil Dansk-
dagen, så mon ikke vi fortsætter med .....  

Alsang/Fællessang!Med visevenlig hilsen Britta Pedersen – 
delegeret ved Regionalmødet.  

Den Gamle Byrådssal 
 

på Stændertorvet 
 

Søndag 14. april 2019 
 

kl. 14:00 - 16:30 
 

Næsten alle vore aktive er på scenen.  
Jørgen Gybel og Birgit Müller er viseværterne, som vil føre os godt igen-
nem eftermiddagen. 
 

Vi serverer som altid en kage til jeres medbragte kaffe/te.  
Tyges bar er åben for køb af øl og vand til meget vise-venlige priser. 
 

Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.  
 
Tilmelding senest den 10. april til vvr@visenroskilde.dk  
 

eller til Jytte på tlf. 2296 9296 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!! 

Viser om piger 

Vi synger viser om alle de  
dejlige piger, der i tidens løb  

er skrevet sange til og om. 



  Nyt fra bestyrelsen: 
 

Bibliotekssalen: 
Vi håber på, at byggeplanerne holder således, at vi snart kan komme tilbage 
til Bibliotekssalen. Vi har fået en dato, som siger, at til oktoberarrangemen-
tet vil det kunne lade sig gøre. Hvis det ikke holder, har vi booked ”Den 
Gamle Byrådssal” på Stændertorvet. 
 

Generalforsamlingen d. 3. marts. 2019 
Formanden, Jytte Bendixen aflagde beretning. Foreningen har nu 105 med-
lemmer, heraf 14 sangere og akkompagnatører. 
Kassereren Tyge Schmidt-Jensen fremlagde årets regnskab, der viste et un-
derskud på kr. 5.630,74. Begge beretninger blev godkendt med akklamation. 
Jytte Bendixen blev genvalgt som formand.  
Tyge Schmidt-Jensn, Hanne Eisen og Jørgen Gybel Jensen, blev alle gen-
valgt til bestyrelsen. Vi fik ny revisor, idet Erik Ravn blev valgt. 
Vibeke Damlund blev valgt som revisorsuppleant, begge for 1 år. 
Generalforsamlingen godkendte et uændret kontingent på 230 kr. for par og 
130 kr. for en person om året.  

 
Efter valget har bestyrelsen konstitueret sig således: 
 
Formand  Jytte Bendixen 2296 9296 jyttehbx@live.dk 
 

Næstformand Per Nielsen 2121 5035 aogp@kabelmail.dk 
 

Kasserer /sekretær Tyge Schmidt-Jensen 2463 6960 tygesj@gmail.com 
 

Bestyrelsesmedlem Britta Pedersen 4637 3231 britta_taurus@hotmail.com 
 

Bestyrelsesmedlem Hanne Eisen 3025 3613 hanne@eisen.dk 
 

Suppleant  Flemming List 2129 1819 fl.list@privat.dk 
 

Suppleant  Jørgen Gybel Jensen 4635 8684 gybel.jensen@dlgmail.dk 
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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”. 

 

Vi byder velkommen til sæsonens  
sidste Vise-arrangement 

 

  Dagens viseværter:  
  Per Nielsen og Flemming List   
 
  Efter frokosten starter underholdningen, hvor                                                  
  næsten alle vore aktive er på scenen. 
   

  Entre: 200 kr. for medl. og 300 kr. for gæster. 
 

  Husk - at der som sædvanlig er  

Åben Scene 
 

Vi starter med at nyde husets lækre frokostanretning, inkl. kaffe og kage, 
iblandet lystige skålsange. Har du en god skålsang? Tag den med, så vi kan 
synge den sammen. 

Ved ”Åben Scene” er alle velkomne til at synge en vise eller fremsige et    
digt. Du vælger selv det, du synes bedst om. Tag eventuelt noder med til 
Else og kom op på de skrå brædder. 
 

Tilmelding senest den 20. maj 2019 til: vvr@visenroskilde.dk 
eller på tlf. 2296 9296 kl. 16-18  
 
Efter 20. maj 2019 er tilmelding bindende. 


