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Side 8 Side 1 

Søndag d. 13. april 2014 kl. 14.00 - 16.30. 
Roskilde Bibliotek 

En eventyrlig rejse gennem Oles historie 
 

I kender alle sammen Jeppe Aakjærs sang ”Ole sad på en knold og sang”.  
 

Men hvad skete der egentlig,  

da Ole drog hjemmefra? 

Hvor rejste han hen? Hvad oplevede han?  

Hvordan gik det med ham? 

Med fortælling, viser og sange følger vi Oles rejse. 

Ingrid og Ruth er rejseguider og viseværter og  

alle Roskildes aktive er på scenen. 
 

Som sædvanlig skal I selv medbringe kaffen, som vi serverer et stykke kage til, og 

der kan som altid købes lidt drikkelse i Tyges bar. 

Entré: 30 kr. for medl. og 60 kr. for gæster. Tilmelding senest d. 9. april 2014  

Forårskoncerter med Roskildekoret  
Domus Felix – Det gamle Mejeri, Lejre søndag den 30 marts 2014 kl. 15.00 og 

Roskilde Bibliotek lørdag den 5. april 2014 kl. 15.00 

Forårskoncerter med Roskildekoret, dirigeret af Roger Munck-Fairwood. Desuden 

medvirker koncertpianist Sverre Larsen, der, foruden at akkompagnere koret, selv 

spiller værker af Sergej Rachmaninov og Claude Debussy. På korets program står 

værker af bl.a. Edward Elgar, Peter A. Heise, Oluf Ring og Niels W. Gade samt et 

uddrag af et program med relation til vikingetiden, som koret skal synge ved en 

koncert på British Museum i London den 9. maj. Koncerten i London er en del af et 

større aften-arrangement i forbindelse 

med udstillingen ”Vikings: Life and 

Legend”, der bl.a. omfatter verdens 

længste vikingeskib ”Roskilde 6”, 

fundet i fjorden i 1997. 

Ved begge koncerter får publikum 

også lejlighed til at røre stemmebån-

dene i et par fællessange. I Roskilde: 

synges “Roskildevise” fra 1000 års 

jubilæums hæftet. I Lejre synger de 

“Ved Lejre græsse nu får på vold” 

Efter koncerten vil der være mulighed for at købe en forfriskning. Entre: kr. 50,-.  
Rejsen til London er sponsoreret af Roskilde Kommunes kulturpulje, Augustinus Fonden, Georg og 

Emma Jorck’s Fond, Dansk Korforbund og British Museum.  

Medl.nr. «ID» / «Par» 

«Navn» 

«Kontat» 

«Gade og nr#» 

«Postnr#» «BY» 

Sæsonafslutning søndag d. 25. maj 2014 kl. 12.30 - 16.30  
i Restaurant Håndværkeren. 

Vi byder velkommen til sæsonens sidste arrangement: "min bedste revyvise" 
Dagens viseværter er: Hanne og Per, og alle aktive optræder på scenen. 
 

Vi starter med at nyde husets lækre frokostanretning, inkl. kaffe og kage.  

Efter frokosten starter underholdningen. 

Husk, at der som sædvanlig er "Åben Scene", se side 3. 

Alle drikkevarer skal købes på stedet  

Entre: 150 kr. for medl. og 250 kr. for gæster Tilmelding senest  

d. 15 maj 2014. Efter denne dato er tilmelding bindende 

 Tilmelding til begge arrangementer sker 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!!! 
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 Nyt fra Bestyrelsen 
  

Vi vil allerførst ønske jer en rigtig god Påske 
 

Generalforsamlingen d. 2.3.2014 
Af formandens beretning kan bl.a. nævnes, at VVR har afholdt 7 arrangementer for for-
eningens medlemmer. Vi har været ude og underholde 25 gange for pensionistklubber, 
ældreklubber, plejehjem og ved private fester.  
Vores blad VV-Nyt udkommer nu kun 3 gange om året p.g.a. den dyre portoudgift.  
Kassereren fremlagde regnskabet, der udviste et mindre overskud. Vi har besluttet, at det-
te overskud hensættes til vores kommende 30 års jubilæum i sep. 2014.  
Kontingentet er fortsat 180 kr. for et par og 100 kr. for enlige.  
Tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter var på valg.  
Per Nielsen, Britta Pedersen og Hanne Eisen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.  
Flemming List blev valgt som suppleant. Det lykkedes ikke at finde en kandidat til den an-
den post som suppleant. 
Vi sagde farvel til bestyrelsesmedlem Beinir Nattestad, som gerne vil prøve noget helt nyt.  
Revisor og revisorsuppleant blev begge genvalgt. 
 

 Efter valget har bestyrelsen konstitueret sig således: 
Formand  Jytte Bendixen 2296 9296 jhbx@vindingenet.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 4636 3613 hanne@eisen.dk 
Suppleant  Flemming List 4717 0819 fl.list@privat.dk 
Revisor og revisorsuppleant: Finn Ørbæk og Preben Andersen 

 

Ny aktiv: Kaj A Kunz er i februar ”ophøjet” til aktivt medlem. 

Ole sad på en knold og sang - et tidsbillede af perioden 1884 til 1949 
 

Jeppe Aakjær skrev sangen om ”Ole sad på en knold og sang” i 1899. Da Ole i san-

gen på det tidspunkt havde fået udlængsel, har vi valgt at sætte Oles fødselstidspunkt 

til 1884. 

Og for at forstå Oles liv må man jo vide lidt om den tid, han lever i. 

Det er en tid med stor fattigdom, men med be-

gyndende mekanisering og industrialisering og 

en begyndende organisering af arbejderbevægel-

sen. Der var også en udvikling i retning af 

”håndens arbejde til åndens arbejde”, fra ufag-

lært til faglært. Håbet om bedre vilkår medførte 

udvandring fra land til by, bl.a. til København og 

til andre lande, især Amerika. 

I vores forarbejde til programmet har vi læst en masse og vi er kommet vidt om-

kring, har valgt, ændret og fravalgt. Nu ligger programmet klart, men hvordan det 

gik med Ole afslører vi først d. 13. april.  

Så endnu engang velkommen, når vi via viser og sange fortæller om Oles liv med 

glæder sorger og derved giver et tidsbillede af perioden 1884 til 1949. 
          Ingrid Madsen 

Britta                            Per                       Jytte                  Tyge       Hanne 

Flemming 

Åben scene ved sæsonafslutningen 

Traditionen tro har vi ”åben scene”, hvor alle er velkommen til synge en vise eller 

fremsige et digt. Årets tema er revyviser, og det ville være særligt fint, hvis du kun-

ne blive indenfor denne genre. Det er en fordel, hvis du har noderne til sangen. El-

lers må du sende mig en mail med titlen på sangen. Måske har vi noderne. 

Kom nu op på de skrå brædder. Du skal ikke være bange, vi er alle sammen amatø-

rer, og det værste, der kan ske, er, at vi lokker dig til at blive aktiv. 

       Per Nielsen: aogp@kabelmail.dk 

Det Nordiske Viseblad VISOR 
 

Vi skal have det nye blad på skinner. Hjælp visen på vej, abonner gennem VVR. 
På Visens Venner i Danmarks regionsmøde blev vi bedt om at forklare de forskelli-
ge abonnementsformer. Der er 2 abonnementsformer.  
1 - Et personligt abonnement. Du modtager bladet i din egen postkasse.  
 Pris 100 kr/år. Vi er pt. flere som har dette. 
2 - Et fælles VVR abonnement, som koster 50 kr./abonnent. Bladet sendes til èn 

person, som fordeler bladet til gruppens medlemmer.  
 VVR betaler abonnementet for hele gruppen og opkræver gruppens individuel-

le medlemmer for de 50 kr.  
Det årlige abonnement dækker 2 blade. Løssalgsprisen er 75 kr./blad. 
 

Så kom nu, tilmeld dig vores fælles-abonnement.  
Tilmeld dig her: aogp@kabelmail.dk med navn, adresse og tlf. nr. , eller ring til 
Per Nielsen tlf. 21 21 50 35.     Jytte Bendixen 
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