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Kære visevenner 

 
Jeg sidder her en skøn højsommerdag og tænker med glæde på, at nu går det snart 

løs igen. Når den mørke tid indfinder sig, ved vi samtidig, at vi skal have nogle spæn-

dende viseaftener med vores egne dygtige visesangere og også med dygtige gæster 

udefra. En god cocktail som forhåbentlig borger for kvaliteten.   

Jeg tror at vores medlemstal, som er på ca. 220 medlemmer, ikke er større end at 

det skulle være muligt at booke plads uden de store problemer. Det håber jeg san-

delig. Vi har igen lukket for tilgangen af nye medlemmer, så de, som er interesse-

rede i at være med, foreløbig må stå på venteliste. 

De, som fik faste pladser i sidste sæson, har det også i de kommende sæsoner. Det 

bliver der ikke lavet om på.  

MEN husk at melde afbud i god tid, hvis I ikke kan komme. I kan enten gøre det selv, 

eller hvis det kniber, kan I få en fra Bestyrelsen til at gøre det. Ledige pladser vil 

komme ventelisten til gode.  

Der kan bookes plads til viseaftenen i oktober fra den 14. september kl. 10.00, for-

udsat at kontingentet er betalt. 

Der kan bookes plads til de kommende viseaftener fra kl. 10.00 dagen efter afholdt 

viseaften. 

Som I ved åbner vi dørene kl. 18.30. Kl. 19.00 byder jeg velkommen og vi spiser og 

synger til ca. 19.30. Vi starter viseoptræden kl. 19.45 til 22.15.   

 

  



 
 

Og nu til annoncering af de første 2 viseaftener: 

Om den 11. oktober skriver Iben: 

Jeg har den store ære som visevært at åbne sæsonen den ANDEN fredag i oktober 

måned, nemlig fredag den 11. oktober. Det bliver hovedsageligt med en ægte lang-

håret 68’er, John Nørgård, som jeg har fisket op på Visens Skib. Men jeg kunne have 

fisket ham op mange år forinden, enten i Østjysk Musikforsyning, i et radio- eller tv-

program – for eksempel ”Tre mand frem” - eller et helt syvende af de mange steder, 

denne mand har slået sine folder. Med de flere tusinde sange, han har skrevet, er 

han en erfaren digter, komponist, sanger og guitarist, hvis jyske underspillede hu-

mor også kan få gang i sjællændernes grinemuskler. Vi har prøvekørt ham i Visens 

Venner Nordsjælland og kan stå inde for ham! Mon ikke også han vil fortælle lidt 

sjove historier om Ingo og Johannes i Skagen … 

John kommer helt fra Århus, og for at give ham motivation for at rejse så langt, får 

han 2 x 35 minutter at udfolde sig på. Ud over denne århusianske sanger samt fæl-

lessangene er der derfor kun plads til et begrænset antal viser, som vore egne aktive 

– egenrådigt og diktatorisk udvalgt af jeres visevært - vil traktere med: Per, Hanne, 

Thomas og viseværten selv. 

Vi håber at kunne levere en værdig indledning på sæsonen! 

Viseværten, Iben Hasselbalch 

John Nørgaard 

 
 

  



 
 

Om fredag den 1 november skriver Lasse: 

Her er vores oplæg til viseaften fredag den 1. november 2019 i Støberihallen. 
 
Viseaftenen den 1. november bliver lidt anderledes end vi normalt oplever. Der bli-
ver to vidt forskellige afdelinger. Vi får besøg af en meget musikalsk finsk / dansk  
kvartet, med flerstemmig sang, flygel og harmonika. Pianisten Finn Hegelund, der er 
universitetsuddannet og organist i Alsønderup/Tjæreby kirker, er leder af kvartet-
ten, og fortæller følgende: “Vi er en Ljufva, finlandssvensk dametrio fra Lovisa (Hille-
røds venskabsby), der synger viser, gamle evergreens og slagere, i egne arrangemen-
ter. Der synges på forskellige sprog, og ved den her lejlighed, vil det især være 
svensk, dansk og engelsk. I viseklubbens regi vil der blive lagt væk på Bellman og 
Evert Taube, men der vil også være overraskelser. Som akkompagnement har vi fly-
gel og harmonika. Tre Ljufva (betyder 3 skønne kvinder), som her består af: Linda 
Slætis, Tove Matsinen og Mia Mårtenson-Antas, mens flygel trakteres af Finn Hege-
lund og ind i mellem harmonikaen, af Linda Slætis. Vi forsøger både at være alvorlige 
og sjove, men den røde tråd skal nok være der”. 
 
Finn Hegelund har før gæstet os med succes i viseklubben, så det bliver et skønt  
gensyn. 
 
Den anden afdeling bliver en aften, med: JEPPE AAKJÆRS LIVSERINDRINGER I ORD, 
BILLEDER OG TONER ved Flemming Westerbjerg (producer) og Lasse Herrguth (ord 
og toner) med akkompagnement af Mogens Hansen og Ole Breidahl på flygel, mens 
viseklubbens aktive sangere, på skift vil synge for, til Jeppe Aakjærs forskellige 
skønne digte, som fællessang. 
 
Vi glæder os meget til denne viseaften! 
Finn Hegelund, Flemming Westerbjerg og Lasse Herrguth  
 
 
Så har jeg kun tilbage på Bestyrelsens vegne at ønske alle hjertelig velkommen til vi-
sesæsonen 2019 – 2020.  

Per 
 
 


