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Kære visevenner 

Hvad venter vi på? Hvad venter vi på?  Nåh, jo: NYHEDSBREVET, og her er det!! 

Her kan I se, hvad der er på tapetet de næste 2 viseaftener.  

 

Om næste viseaften den 1. december skriver Lasse: 

 
Jule-vise-aften, fredag den 1. december 2017! 
”Nu har vi atter jul igen, det la’r sig ikke skjule”—— Nej, det la’r sig ikke skjule! Tiden 
ikke alene går, den flyver hurtigere og hurtigere! Det føles som om, det lige har væ-
ret jul, og så står den igen foran døren med al sin glimmer og pragt. Det må vi bare 
sande og så tage nissetøjet frem igen! 
 
Det er også ensbetydende med, at vi skal have en rigtig hyggelig, sjov og munter 
JULE-VISE-AFTEN. 
 
Vi har rigtig lagt os i selen, for at vi kommer i den rette julestemning. 
 
KIRSTEN KANN har lovet os, at hun vil dekorere scenetæppet med alle de skønneste 
HÅNDVÆRKS FORARBEJDEDE JULETING, hun har produceret siden sidste jul. Og det 
er ikke så lidt! Kirsten vil også stille en bod op i foyeren, hvor hun vil sælge ALLE SINE 
JULETING TIL FORDEL FOR NØDLIDENDE BØRN I GRØNLAND. Så vi håber, ALLE vores 
gæster vil tage en ekstra håndfuld mønter med. 
 
Vi har været vidt omkring for at få de rette til at give os ALLE en god julestemning.  
 
Vi indleder aftenen med en kendt trio: Irish Campfire ved Kent, Søren og Preben. 
De vil divertere os med skøn irsk musik i forskellige variationer. 
 
  



 
 

Vores musikalske komponist og dygtige sanger, Iben, vil give prøver på sit talent. 
Her efter valget vil Jens boghandler synge en vise om “sit” nedslående valgresultat. 
 
Vores formand vil forsøge at fortælle os, hvordan en vise skal synges og fortolkes. 
Han er jo eksponent for visekunsten. 
 
Efter pausen har vi samlet viseklubbens store band, som vil spille et potpourri over 
kendte julesange. Her er det tanken, at vores trofaste visevenner skal synge med til 
Flemming lyd-og lys’ flotte præsentationer. 
 
Og selvfølgelig skal vi have en julehistorie, fremført af Sisse. Men hvad finder hun nu 
på? 
 
Lars Kanit, vores og hele landets store poet, er selvskreven til en sådan JULEVISEAF-
TEN. Nu er vi spændte på, hvad han og Mogens finder på! 
 
Ole Nisbeth vil synge et par viser fra sit meget store og flotte repertoire. 
 
Harmonika-virtuosen Claus Edlev er forholdsvis ny i viseklubben. Han vil endnu en-
gang give prøver på sin musikalitet med et lettere potpourri. 
 
Aftenens visevært slutter festfyrværkeriet af med ønsket om en glædelig jul! 
Det hele slutter af med formandens tak til ALLE og specielt til vores store dejlige tro-
faste VISE-PUBLIKUM! Og en tak til alle musikere, visesangere, lyd-, lys- og bar-folk, 
med ønsket om et godt nyt VISE-ÅR! 
 
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 
Judith og Lasse 
PS 
MÅSKE FÅR VI BESØG AF JULENISSEN FRA GRØNLAND? 
SPECIELT MED KIRSTENS TÆTTE FORBINDELSER! 
 

 
Og når vi har sundet os ovenpå Julen og Nytårets strabadser, og tømmermændene 
omsider er draget bort, kommer vi til….. 
  
  



 
 

næste viseaften. Ole Nisbeth skriver: 
 
Omtale af viseaftenen den 2. februar 2018 ”De grå synger”: 

På viseaftenen i februar vil vi tage jer med tilbage til 50’erne og de sange, som vi hu-

sker tydeligst fra dengang vi om søndagen sammen med vores forældre lyttede til 

radioens Giro 413. 

 

Mogens og Ole har udvalgt en samling viser og sange fra udgivelsen ”De grå synger”, 

som vores egne aktive vil foredrage, og hvor tilhørerne nok ikke kan bare sig for at 

nynne med på refrænerne. 

 

Tanken er at afvikle aftenen som en slags ”Jukebox”, hvor sangtitlerne er kendt, og 

hvor publikum bestemmer rækkefølgen af de numre, som man ønsker at høre. Det 

vil forhåbentlig give anledning til en god snak ved bordene i salen, og vil være en ud-

fordring til de aktive, som skal være klar til ”øjeblikkelig udrykning”. Det er en lidt al-

ternativ afvikling af en viseaften, som vi håber, I visevenner vil synes om, og vores 

aktive vil lege med på. Vi glæder os og tror, det kan blive en sjov aften. 

 

Viselige hilsener    

Mogens og Ole N 

 

 

Hvor er det dejligt at have noget godt at se frem til. Og hvor er det dejligt, at vi har 

så mange dygtige visesangere og musikere til at forsøde vores tilværelse.  Jeg skulle 

hilse og sige, at det ikke er alle steder, man er så heldig! 

 

Vi er klar over, at det kan knibe med pladsen, specielt når man vil booke til 6 perso-

ner på én gang. Desuden kan det blive noget trængt. Vi vil prøve at placere bordene 

lidt bedre, men nemt er det ikke! 

 

Vi, de aktive, glæder os over den herlige stemning, der er ved vores viseaftener. Det 

er jo det brændstof, som får os til at yde vores bedste.   

 

Julen er snart over os!  Med gaveræs og kageræs og en masse trængsel og alarm, 

men også med en masse hygge blandt venner og familie.  

 

Bestyrelsen vil hermed ønske jer alle en glædelig Jul og et godt og viseligt Nytår!! 

 

På Bestyrelsens vegne 

Per 


