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Kære visevenner 

Bedrøveligt at sommeren nu er slut, men vi kan da håbe på en god eftersommer, så-

kaldt ”Indian Summer”.  Det har vi vel også fortjent efter den forgangne temmelig 

våde sommer. Dog lad os ikke klage.  Fri os for den voldsomme hede og tørke de har 

oplevet i Sydeuropa og andre steder.  

Og så kan vi da glæde os over, at nu starter visesæsonen. 

Første viseaften er fredag den 6. oktober, hvor dørene som sædvanlig åbnes kl. 

18.30. 

Aftenens visevært er Cristina Larsen, som denne aften får sin debut som visevært.  

Christina skriver: 

Kære Visevenner! 

Så er efteråret med sin friskhed og smukke farver over os igen – og dermed er det 

også blevet visetid! 

Den første viseaften i denne sæson prydes af flerstemmighed, duetter og soloop-

trædener. 

Vi skal have fornøjelsen af at møde ”Fraktion 8” som er 8 entusiastiske sangere, der 

med stor charme og sangglæde fortolker vores og andres sangskatte gennem 

smukke og til tider overraskende arrangementer, med fine harmonier med 4,6 eller 

8 stemmer. Dem skal vi glæde os til at høre og opleve. 

Vi har selvfølgelig også plads til os selv. Vores egne solister og akkompagnatører, 

som efter ferien virker overordentlig veloplagte med nye numre og stilarter de 

gerne vil fornøje os med denne aften. 

 



 
 

Jeg ser frem til at være jeres Visevært! 

Vel mødt! 

Cristina Larsen. 

Næste viseaften er fredag den 3. november.  

Aftenens visevært er Per. 

Denne aften skal vi forsøge at komme rundt om en af Danmarks store digtere, nem-

lig Thøger Larsen, som boede hele sit liv i Lemvig.  Thøger Larsen er mest kendt for 

sine uovertrufne sommersange: ”Danmark nu blunder den lyse nat” og ”Du danske 

sommer jeg elsker dig”.  Men Thøger kunne meget mere end dette.  Det vil Verner 

Sjøholm og jeg bruge en halv aften på at fortælle jer om og sammen med andre 

synge nogle af hans andre dejlige viser.    

Resten af aftenen er helliget andre dejlige godter, fremført af os selv.    

Per 

Husk at I først kan tilmelde jer 1. viseaften, når kontingentet er betalt. Vi åbner for 

tilmeldingen den 6. september. 

 

Husk at melde afbud så snart som muligt, hvis I bliver forhindret i at komme til en 

viseaften. 

 

Landsmøde i Visens Venner Danmark. 

Visens Venner Hillerød er værter for dette arrangement, som løber af stablen en 

gang årligt forskellige steder i Danmark.  Her drøftes visesituationen i landet og nye 

tiltag diskuteres.  

 

 

  



 
 

In memoriam: 

  Tove Rasmussen  
 

Fredag den 21. juli døde Tove Rasmussen stille i sit hjem. Tove blev 85 år, var aktiv 
visesanger til det sidste, var en skattet og værdsat visesanger i VVHillerød, VVAlle-
rød og Furesø viseklub, og havde desuden et årelangt medlemskab i HOV. Tove var 
et kreativt menneske: som  forfatter af egne visetekster, ofte bittersøde som ”Ene 
hjem fra festen”, men pennen kunne også være skarp; som opfindsom designer af 
fantasifulde kostumer og figurer, syede selvfølgeligt det hele selv; som komponist til 
sine viser; som en der kunne peppe en vise op med: ”jeg har lige lavet en 2. 
stemme”.     
                                                                                                            

 I 28 år var Tove lærer på Lillerød skole, hvor hun udover at undervise i tysk og dansk 

desuden tog sig af formning, korsang og instruktion af skolekomedie, ofte også her 

med egne tekster. Alle disse evner blev brugt i Lillerød revyen, hvor Tove igennem 

mange år var instruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.    

I 12 år gik Tove rundt i Københavns gader som visekælling sammen med en vægter, 

hvor hun underholdt med skillingsviser.                                                                                       

Vi vil huske Tove med hatten på sned, farverigt tøj og glimt i øjet, hun vil blive sav-

net! 

Vore tanker går til Sven Howitz og Toves store familie. 

Æret være Toves minde.                                       Sisse Bohn 

 

 

In memoriam: 

  Poul Danø  

Vi har modtaget meddelelse om, at Poul Danø i juni måned afgik ved døden. 

Poul startede Hillerød og Omegns Viseklub 1. oktober 1993 sammen med sin kone 

Lisbeth og en kreds af musikalske venner. 

Det blev fra start en kæmpe succes og musikalske gæster strømmede til de måned-

lige viseaftner. Aktive visekunstnere og musikere flokkedes om at stå på scenen og 

underholde det musikalske publikum. 

Repertoiret var altid varieret og underholdende og publikum fik en god oplevelse. 

 



 
 

Pouls kone, Lisbeth Danø var en uvurderlig støtte for Poul og hans arbejde med vise-

klubben. Da Lisbeth pludselig døde i december 2012 trak Poul sig tilbage som for-

mand for viseklubben! 

Ingen havde dengang mod til at overtage formandsposten og klubben blev derfor 

lukket ned i april 2013 efter 20 år. 

Poul havde et kæmpe musisk talent og var i mange år en meget eftertragtet musi-

ker. Han forstod scenekunsten og kunne tryllebinde sit publikum med sin flotte 

stemme og charmerende spil. 

Han kaldte sig selv for troubadour, og det vil også være sådan, vi mindes Poul. 

Æret være hans minde. 

Judith og Lasse Herrguth 

 

****** 

 

Ak, ja.  Det gælder om at leve livet, så længe vi har det med så gode og berigende 

oplevelser som muligt. Vi de aktive i viseforeningen vil gøre, hvad vi kan for at give 

jer alle nogle gode berigende og muntre oplevelser.  Vi glæder os til at komme i 

gang! 

Og vi glæder os til at være sammen med jer igen.  Til at opleve den feststemning 

som I skaber ved hver viseaften. 

På bestyrelsens vegne      

Per 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 


