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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 repræsentant. for Vennekredsen:  
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960  
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16, Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296 
Redaktion: Jytte Bendixen /  Per Nielsen /tlf.  2296 9296 og 2121 5035   
Næste nr. udkommer sidste uge i januar 2020. Bidrag til bladet skal være  
redaktionen i hænde senest 17.jan. 2020. E-mail: vvr@visenroskilde.dk  
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk 

Til kalenderen: 
 

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

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

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

Sø. 09.02.20 kl. 14:00 - 16:30 Besøg af VV - Brønshøj i gl. Byrådssal    

Sø. 01.03.20 kl. 14:00 - 16:00 Generalforsamling og Fællessang (Bibliotekssal?) 

Sø. 22.03.20 kl. 14:00 - 16:30 Fortælledagen  (Bibliotekssal?) 

Sø. 05.04.20 kl. 14:00 - 16:30 VVR Alsang ”Krig, Fred og Kærlighed”  

Sø. 24.05..20 kl. 12:30 - 16:00 Sæsonafslutningen i gl. Byrådssal 
Den Gamle Byrådssal - Stændertorvet 

 

Lørdag 28. sep. 2019   kl. 14:00 - 16:30 

 
Lars Grand den professionelle harmonikaspiller og sanger, kommer og  
underholder os med sin humor, nostalgi og fællessang.  

Når Lars Grand er på scenen, tager han publikum 
med tilbage til en tid og stemning, hvor harmoni-
kaen er helt perfekt som bærende instrument. 
Han synger gamle og nye danske sange -   sange 
om Paris, Italien, Sverige m.fl.  

Vi glæder os til at høre troubadouren  

 

Lars Grand.   
 

 

Flemming er vores visevært som vil føre os godt igennem eftermiddagen. 
Vi skal i 1. afd. høre en del af vore egne solister. 
 

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

Entré: 50 kr. for medlemmer og 100 kr. for gæster.  
 

Tilmelding senest den 24. sep. til vvr@visenroskilde.dk  
 

eller til Jytte på tlf. 2296 9296 mellem 16-18 
 

PS. Der findes elevator bag ved bygningen, 
den kører op ca. kl. 13:45  ellers ring til:  6133 7378 

Landsmødet i VVD -  7. september 2019.  
Landsmødet blev afholdt i Toldkammeret i Helsingør. 
Der deltog 27 foreninger. 4 foreninger havde meldt afbud.  
I alt 50 personer. Fra Roskilde deltog formand Jytte Bendixen  
og næstformand Per Nielsen.  
 

Et ganske kort referat:  
Formanden for VVD Dorte Birch blev genvalgt for 2 år.  
- så må en ny træde til. 
Dorte orienterede bl.a. om de organisationer, som VVD er medlem af, og 
om vores nytte af disse organisationer, som f.eks. NordVisa.  
Tom Hansen fra Helsingør gennemgik, hvad NordVisa kan bruges til, og 
hvorfor VVD og alle vi andre er medlem af NordVisa. 
Det viser sig, at NordVisa er mere end blot et navn. Det er et rigtig godt 
værktøj for os alle (også dig) til at finde de bedste - mest originale - eller 
dejligste visearrangementer i Norden inkl. DK.  Prøv at gå ind på hjemmesi-
den:  www.nordvisa.org    Søg, find og bliv glad. 
Tak siger vi  i VV-Roskilde for et godt Landsmøde i VVD. 
Jytte/Per  

http://www.nordvisa.org


   

Nyt fra bestyrelsen: 
 

Velkommen til en ny sæson i Visens Venner Roskilde! 
  

En god og dejlig sommer er ved at synge på sidste vers, og visesanger-
ne i foreningen er klar til at tage fat igen med nye kræfter.  
 
 

Vi har hele 8 arrangementer af forskellig art på programmet,  
og vi lægger ud .. 
lørdag den 28. september med besøg af  Lars Grand.        

Ja - det er lørdag  i Byrådssalen. 
 

 

Næste arrangement i Byrådssalen er:  
søndag 27. oktober, hvor vi afholder  ”Spil Dansk dagen”.  
 

Vi afslutter året med vores Julearrangement  i Byrådssalen. 
søndag den 24. november, med lidt portvin og kager. 
 

Kontingentindbetaling:  medlemmer 
Medlemmer med e-mail: kontingentbrev sendes på mail . 
Medlemmer uden e-mail: Brevet  er vedlagt bladet som postomdeles.  
 

Har du en e-mail som vi kan sende til i stedet,  er det bare rigtig godt.  
Det koster jo 10 kr. pr. brev. Det kunne vi få mange kager for. 

 

 

Entré til arrangementerne:      

Bestyrelsen har set på budgettet for næste sæson, og er kommet frem 
til, at de almindelige arrangementer kommer til at koste 40. kr. for 
medlemmer og 80. kr. for gæster.   
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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”. 

 

VVR afholder  julearrangement  
Søndag den 24. nov. 2019  

kl. 14:00 - 16:30 
 

Gl. Byrådssal på Stændertorvet 
 
 

Vi byder velkommen til julen med et glas portvin.  

Hanne Eisen er visevært  
 

Herefter underholder VVR's solister med sang, - ikke kun om julen.  
 

Vores egen VVR solist Britta Pedersen kommer og giver  
os et udpluk af sine mange viser og sange. 
 

Vi serverer en kage til jeres medbragte kaffe.  
Der vil som vanligt være salg af drikkelse fra Tyges bar. 
 
Tilmelding senest 20.11. til vvr@visenroskilde.dk 
Eller på tlf. 2296 9296 kl.16-18 
Entre: medlemmer 40 kr. - gæster 80 kr. 
Alle er velkomne 

Birgit Müller er visevært og vil sammen med andre VVR solister synge nog-
le af  de nyere sange i Højskolesangbogen.  
 
Vi skal selvfølge også have lidt fællessang. 
Der vil som vanligt være salg af drikkelse fra Tyges bar. 
  

Tilmelding senest 23.10. til vvr@visenroskilde.dk 
Eller på tlf. 2296 9296 kl. 16-18 
Entre: medlemmer 40 kr. - gæster 80 kr.     Alle er velkomne 

Søndag d. 27. oktober 2019  
kl. 14:00 - 16:30 
Gl. Byrådssal på Stændertorvet 

 Nye medlemmer i VVR! 
 

          Anni Vraa Dahl, Ingelise Vexøe og Annie H. Henrichsen 

 Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde 


