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Kære venner   

Som om det ikke var nok med ”Brexit”, kommer der nu flere ulykker fra  
Boris Johnson og co. nemlig en særlig britisk variant af coronavirus, som smitter 50 
til 70 % mere end den ”go’e gamle” corona.  

Mange i vores berømte viseforening tilhører risikogruppen af ”ældre personer”.   
Bestyrelsen har drøftet situationen og er blevet enige om, at vi i første omgang  
aflyser vores viseaften i februar måned, hvor vi skulle have haft genbesøg af  
Christian Søgaards Trio, MEN det er desværre sandsynligt, at vi også må aflyse både 
marts og april måneds viseaftener. Mange viseforeninger har allerede aflyst hele 
forårs-sæsonen.  Vi klynger os til håbet om, at vi alle bliver vaccinerede snart, så vi 
kan afholde den ene eller de 2 sidste viseaftener. Som Søren Kierkegaard sagde: 
”forventningens glæde er den største”, så den glæde skal vi da have lov af nyde en 
stund endnu! 

Vi håber, at alle kan se det fornuftige i denne disposition.   Så snart bestyrelsen ved 
noget mere, kommer der ny besked.  

Bestyrelsen. 

 

 

  



 
 

In memoriam:  

2. januar døde Knud Malling Beck 95 år gammel efter kort tids sygdom.  Knud mi-
stede for 2 år siden sin hustru Lis. 

Knud var et usædvanligt menneske. Altid i aktivitet lige til det sidste.  Knud satte 
sammen med sin kone Lis sit præg på kulturlivet i Hillerød, dels ved at arrangere 
koncerter og folkedans i hjemmet på Høvelsgård, dels ved at være med til at starte 
Brødeskov Koret og ikke mindst ved at være meget aktiv i Visens Venner Nordsjæl-
land og viseforeningen i Hillerød, som først var Hillerød og Omegns Viseklub, men 
siden blev til Visens Venner Hillerød. 

Knud var den fødte optimist.  Altid i fint smittende humør og altid med en masse 
planer i hovedet.  Aldrig pralende, selvom han kunne have god grund til at være 
netop det, men tværtimod taknemmelig, hvis man havde givet ham en håndsræk-
ning.  Altid parat til at rose andre.   

Det er nogle år siden, at alderen sluttede hans optræden på scenen, men på pleje-
hjemmet, hvor Lis og han tilbragte deres sidste år, arrangerede Knud selvfølgelig 
fælles visearrangementer, bl.a. bistået af Lasse Herrguth og Ole Nisbeth.   

Mange vil savne Knud.  

Æret være hans minde. 

Bestyrelsen 

  

In memoriam: 

For ca. en måned siden døde John Dollerup.  John var en aldrig svigtende ven af 
både Hillerød og Omegns Viseklub og senere Visens Venner Hillerød.  John var længe 
kræftsyg, men tog sin skæbne uden at kny.   Han var så heldig at finde støtte hos sin 
hustru Lis, som i årevis har været suppleant til revisorjobbet i vores viseforening. 

Æret være hans minde.  

Bestyrelsen  

 
 

 

 


