
 

Vise-Vers-Nyt 
34.ÊårgangÊnr.Ê2Ê-ÊmartsÊ2022 

Krig, Fred - Kærlighed 
 

LørdagÊdenÊ23.ÊaprilÊ2022 
 

Kl.Ê14:00ÊtilÊ16:30 
 

RoskildeÊBibliotek 
Bibliotekssalen 

 
 

DenÊtyskeÊbesættelseÊafÊDanmarkÊmindesÊ–ÊogÊBefrielsenÊfejresÊ
(medÊtoÊårsÊforsinkelse) 

 

DerÊlavesÊnedslagÊiÊtidenÊmedÊhverdagen,ÊforlystelseslivetÊogÊ
hvadÊderÊkanÊsigesÊomÊkrigÊogÊfredÊ 

ogÊsåÊdenÊkærlighed,ÊderÊaltidÊvilÊværeÊder. 

MenÊviÊserÊogsåÊlidtÊvidereÊfremÊ-Ê 

OgÊselvfølgeligÊerÊderÊAlsang! 

 
 

ViseværtÊerÊBrittaÊPedersenÊ–ÊPianistÊerÊElseÊSkovÊogÊFlemmingÊList. 
SolistviserÊvedÊvoreÊaktiveÊVise-sangere. 
 

EntreÊmedlemmerÊ:30Êkr.-.ÊGæster:Ê60kr.   

MedbringÊselvÊkaffeÊogÊkage 

Tilmelding senest 21.4.2022 til: hanne@eisen.dkÊellerÊtelefonÊ30Ê25Ê36Ê13 
TilmeldÊJerÊsamlet,ÊhvisÊIÊvilÊsiddeÊvedÊsammeÊbord. 

Redak onen:  

Indlæg l Vise Vers Nyt, ris og ros, ønsker og gode idéer, modtages med glæde.  



 NytÊfraÊbestyrelsen:Ê 

GeneralforsamlingenÊd.Ê6.ÊmartsÊ2022Ê 

DetÊvarÊrartÊigenÊatÊafholdeÊgeneralforsamlingenÊtilÊdetÊordinæreÊtidpunktÊ 

Hans-ChristianÊEisenÊblevÊvalgtÊsomÊdirigent.Ê 

PerÊNielsenÊaflagdeÊberetningÊomÊforeningensÊvirksomhedÊiÊ2021.ÊHanÊnævnteÊbl.a.,ÊatÊforeningenÊhavdeÊ
afholdtÊ4ÊarrangementerÊogÊatÊforeningenÊmedÊudgangenÊafÊ2021ÊhavdeÊ78ÊmedlemmerÊherafÊ10ÊsangereÊ
ogÊakkompagnatører.ÊFormandensÊberetningÊblevÊgodkendtÊmedÊakklamation.Ê 

KassererenÊTygeÊSchmidt-JensenÊkommenteredeÊdetÊfremlagteÊregnskab,ÊderÊvisteÊetÊunderskudÊpåÊ
1.685,60Êkr.ÊforÊåretÊ2021.ÊEgenkapitalenÊpr.Ê31.12.2021ÊudgørÊ57.014,86Êkr..ÊRegnskabetÊblevÊgodkendtÊ
medÊakklamation.Ê 

BestyrelsenÊforslogÊatÊkontingentÊforÊdenÊkommendeÊsæsonÊfastsættesÊtilÊkr.Ê100,00ÊÊpr.Êmedlem.ÊDvs.Ê
200,00Êpr.Êpar.ÊBestyrelsensÊforslagÊblevÊenstemmigtÊvedtaget. 

DerÊforelåÊetÊforslagÊfraÊbestyrelsenÊomÊmindreÊjusteringerÊiÊvedtægternesÊ§Ê13,ÊderÊomhandlerÊopløsningÊ
afÊforeningen. 
ForslagÊ1Êpræciserer,ÊatÊdenÊandenÊgeneralforsamlingÊtidligstÊkanÊafholdesÊ14ÊdageÊefterÊdenÊførste.. 
ForslagÊ2Êomhandler,ÊhvemÊeventuelleÊaktiverÊskalÊtilfalde.ÊBestyrelsenÊforeslår,ÊatÊdisseÊskalÊtilfaldeÊetÊ
kultureltÊformålÊiÊRoskildeÊiÊstedetÊforÊVisensÊVennerÊiÊDanmark.ÊBeggeÊforslagÊblevÊenstemmigtÊvedtaget. 

BrittaÊPedersenÊogÊHanneÊEisenÊvarÊpåÊvalgÊogÊblevÊgenvalgtÊmedÊakklamation.ÊDetÊvarÊikkeÊmuligtÊblandtÊ
deÊfremmødte,ÊatÊfåÊvalgtÊenÊrevisorsuppleant.ÊVibekeÊDamlundÊblevÊgenvalgtÊsomÊrevisorÊmedÊakklamati-
on. 

 

EfterÊgeneralfosamlingenvalgetÊharÊbestyrelsenÊkonstitueretÊsigÊsåledes:Ê 
Formand:ÊPerÊNielsenÊ21Ê21Ê50Ê35Êaogp@kabelmail.dkÊ 
Næstformand:ÊIngenÊiÊbestyrelsenÊønskedeÊatÊpåtageÊsigÊhvervet,ÊsåÊforeningenÊfortsætterÊ
udenÊnæstformand. 
Kasserer:ÊTygeÊSchmidt-Jensen,Ê 
Sekretær:ÊTygeÊSchmidt-Jensen 

NyeÊmedlemmerÊiÊVVR! 
HanneÊMaxen,ÊFlemmingÊHansen 

Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde  

                       Bri a Pedersen                        Flemming List             Hanne Eisen 
   Jørgen Gybel Jensen                           Per Nielsen                                      Tyge Schmidt Jensen 



KommendeÊArrangementer 

Verdens Fortælledag  

Lost and Found 
(Hi egods eller Mistet og Fundet) 

Søndag d.20. marts kl. 14.00 – 16.30 

i bibliotekssalen 
 

DenneÊdagÊlyderÊderÊfortællingerÊpåÊsåÊmangeÊsprogÊsomÊmuligtÊoverÊheleÊJorden.Ê 
RoskildeÊfortællerlaug ogÊVisensÊVennerÊfejrerÊdenneÊeftermiddagÊ 

medÊåretsÊtema:Ê 
”LostÊandÊFound”Ê(HittegodsÊellerÊ”MistetÊogÊFundet”). 
RoskildeÊFortællerlaugÊlevererÊspændendeÊfortællinger,Ê 

mensÊVisensÊVennerÊiÊRoskildeÊbidragerÊmedÊviserÊoverÊsammeÊtema. 
 

IngenÊtilmelding.ÊAlleÊerÊvelkomne.ÊSnydÊikkeÊjerÊselvÊforÊdetteÊarrangement.Ê 

EntreÊ40Êkr.ÊDerÊkanÊkøbesÊølÊogÊvand,ÊmenÊellersÊingenÊservering 

medbringÊgerneÊkaffenÊselv.Ê 

 
 

ViÊbyderÊvelkommenÊtilÊsæsonensÊsidsteÊVise-arrangement.Ê 
AlleÊaktiveÊoptræderÊpåÊscenen. 

 
ViÊstarterÊmedÊhusetsÊlækreÊfrokostanretning,Êinkl.ÊkaffeÊogÊkage.Ê 

EfterÊfrokostenÊstarterÊunderholdningen. 
 

Husk,ÊatÊderÊsomÊsædvanligÊerÊ 
 

"ÅbenÊScene", 
VedÊ”ÅbenÊScene”ÊerÊduÊvelkomnenÊtilÊatÊsyngeÊenÊviseÊellerÊfremsigeÊetÊdigt.Ê 

DuÊvælgerÊselvÊdet,ÊduÊsynesÊbedstÊom.ÊKomÊnuÊopÊpåÊdeÊskråÊbrædder. 
ForventetÊentreÊforÊmedlemmerÊca.Ê200Êkr.ÊogÊgæsterÊca.Ê300Êkr. 

 
Tilmelding senest 25.5.2022 til: hanne@eisen.dkÊellerÊtelefonÊ30Ê25Ê36Ê13 
EfterÊdenneÊdatoÊerÊtilmeldingÊbindende 
TilmeldÊJerÊsamlet,ÊhvisÊIÊvilÊsiddeÊvedÊsammeÊbord. 



 

Vise-Vers-Vise-Vers-NytÊerÊmedlemsbladÊforÊVisensÊVennerÊiÊRoskilde. 
Formand:ÊPerÊNielsen,ÊØstreÊKirkevejÊ19,Ê4000ÊRoskildeÊtlf.:21Ê21Ê50Ê35 
KassererÊogÊrepr.ÊforÊVennekredsen:Ê 
ÊÊÊÊÊÊTygeÊSchmidt-Jensen,ÊBorgmestergårdsvejÊ2,1.,tv.,Ê4300ÊHolbæk,Êtlf.Ê24Ê63Ê69Ê60 
Booking:ÊHanneÊEisen,ÊMørbjergparkenÊ14,ÊVindinge,Ê4000ÊRoskilde.Êtlf.Ê30Ê25Ê36Ê13 
Redaktion:ÊPerÊNielsenÊtlf.Ê21Ê21Ê50Ê35 
NæsteÊnr.ÊudkommerÊAugustÊ2022Ê 

TilÊkalenderen: 
20.03.22 kl.Ê14:00Ê-Ê16:30 VVRÊmedÊRoskildeÊfortællerlaugÊiÊbibliotekssalen 
23.04.22 kl.Ê14:00Ê-Ê16:30 ”Krig,ÊFred—Kærlighed”ÊiÊbibliotekssalen 
29.05.22 kl.Ê12:30Ê-Ê16:00Ê Sæsonafslutning,ÊpåÊrestaurantÊHåndværkeren 

LidtÊmereÊomÊKrig,ÊFred—Kærlighed 
DenÊtyskeÊbesættelseÊafÊDanmarkÊmindesÊ-ÊogÊbefrielsenÊfejres.Ê 
OgÊderÊlavesÊnedslagÊiÊtidenÊmedÊhverdagen,ÊforlystelseslivetÊogÊhvadÊderÊkanÊsigesÊomÊkrigÊogÊfredÊogÊsåÊ
denÊkærlighed,ÊderÊaltidÊvilÊværeÊder. 
 
MenÊviÊserÊogsåÊlidtÊvidereÊfremÊ.ÊOgÊselvfølgeligÊerÊderÊAlsang!Ê 
ViÊhjælperÊdogÊmedÊteksterÊtilÊAlsangen,ÊhvorÊflereÊteksterÊkanÊfindesÊiÊKongesangbogen. 
MåskeÊskalÊ"Kongemærket"ÊluftesÊellerÊRoyalÊAirÊForceÊhuen!Ê 
"FraÊBesættelsen:ÊLidtÊtilÊ"Kaffen"ÊellerÊSolbærbladsÊTeen:ÊHarÊDeÊprøvetÊatÊbageÊenÊØlkage?ÊEllerÊmanÊ
kanÊbrugeÊSukkermærkerÊtilÊHavregryns-Småkager"Ê.ÿ 

MenÊviÊloverÊjer,ÊatÊIÊIKKEÊbehøver,ÊatÊmedbringeÊSmørÊellerÊSukkermærkerÊtilÊarrangementet.Ê 
OgÊmanÊvælgerÊselv,ÊomÊdetÊerÊErstatningskaffenÊellerÊSolbærblads-teenÊderÊmedbringesÊ-ÊellerÊnogetÊmereÊ
nutidigt! 
 
HvadÊmedÊatÊlaveÊenÊØlkageÊselv 

Fremgangsmåde. 

Alt tørstoffet blandes sammen. Hvidtøllen blandes i til sidst, hvorefter 
det hele blandes rigtig godt i en røremaskine eller med en hjulpisker. Så 
er dejen færdig - er det ikke sindssygt nemt?! 

Dejen fordeles i to bageforme i en størrelsen på omkring 25 x 10 cm. 
Bageformene gnides med smør indvendig og drysses derpå med mel.  

Ølkagerne bages på 200 grader i 45 min. Efter 30 min lægges et stk. ba-
gepapir over kagerne, så skorpen ikke bliver branket. Stik til sidst en 
strikkepind eller lignende i den bagte kage for at se, om den er bagt 
igennem. Der må ikke klæbe dej til strikkepinden. 

Lad bageformene hvile lidt, inden ølkagerne vendes ud. Lad derefter ka-
gerne køle af. Når kagen er kold, skæres den i skiver. Krydderkagen sma-
ger allerbedst smurt med et godt lag smør. (som selvfølgelig kræver et 
rationeringsmærke) 

Ølkagen opbevares derefter i køleskabet i en plastpose. Den er som re-
gel bedre dagen derpå, og den plejer at kunne holde sig i flere uger - eller 
også var det bare noget man sagde om ølkager under krigen. To uger 
kan den dog godt klare. 

ingredienser i ølkagen 
· 500 gram hvedemel 
· 500 gram puddersukker 
(brun farin) 
· 1 teskefuld stødt nellike 
· 1 teskefuld stødt ingefær 
· 1 teskefuld kanel 
· 1 teskefuld natron 
1 lille hvidtøl 


