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Kære visevenner 

Inden jeg fortæller om vores kommende program vil jeg benytte lejligheden til at 

mindes Parno, som bukkede under for kræften for nylig.   

Lasse, som var en tæt ven af Parno, har skrevet følgende:  

    

”Det var med dyb sorg vi modtog besked om Parnos alt for tidlige død. Parno måtte 
opgive kampen mod kræften den 26. oktober på Frederikssund Sygehus, 71 år 
gammel. En ulige kamp, som han kæmpede med ukuelig livsmod til allersidste dag. 
Vi, der har været så heldige at kende Parno, kan se tilbage på mange dejlige minder, 
som vi altid vil bære i vores hjerter. 

Parno blev uddannet som mejerist og var beskæftiget med det i en årrække, men 
sluttede sin karriere i Fødevarestyrelsen først med kontrolbesøg og senere hvor han 
implementerede deres IT-system. 

Fritiden blev brugt til motionsture i naturen, og hver sommer tog Ellen og Parno 
turen med campingvogn til Italien, hvor vandreture i bjergene blev den helt store 
interesse. 



 
 

 

 

Som ung fik Parno hurtig interessen for musik og udviklede sig gennem årene med 
stor talent på flere instrumenter. Men også som visesanger fik vi Parnos talent at 
mærke. Utallige er de gange, hvor Parno har underholdt ved forskellige arrange-
menter. Altid velforberedt og i sprudlende humør. Klar til at give publikum det 
bedste. 

I Visens Venner til fællessang og som akkompagnatør til visesangere og ind imellem 
også til sig selv. Til den årlige viseaften i sognegården, rundt omkring på plejecentre,  
i forskellige oplysningsforbund, i kirkelig sammenhæng, ved familiefester og meget 
meget mere. 

Ellen og Parno åbnede gavmildt deres hjem for glade sangere, der lige skulle øve et 
par viser igennem, inden de skulle på scenen, og flyglet har bestemt ikke fået lov at 
samle støv. En harmonika blev også anskaffet, og en lille harmonikatrio opstod. Så 
underholdning var altid tilstede ved vores hyggelige frokostmøder.   

Parnos talent for elektronik satte også sit præg på hjemmet, og mange har nydt godt 
af hans hjælpsomhed, når computeren drillede. 

Og hvor har vi nydt det, og hvor kommer vi til at savne det. Men allermest kommer 
vi til at savne Parno, som det dejlige positive menneske og den gode ven han var. 

Vores tanker går til Ellen, børn og svigerbørn. 

Ære være hans minde. 
Judith og Lasse” 
 
 

Vi er gået ind i den kolde, fugtige tid med forkølelser, influenza og andet skidt.  

Men så er det da godt, at vi har vores viseforening, som kan bringe fest og glæde i 

den mørke tid.   

Og vi har jo allerede haft 3 viseaftener, nemlig den første i oktober måned med vo-

res egne og Balalajkaorkesteret. 

Den anden 4. november med vores egne og den 9. november havde vi en ekstra vi-

seaften i forbindelse med Hillerød Musik og Teater Festival. Til den sidste viseaften 

havde vi besøg af Mikael Neumann og Lasse Holm, som gjorde det forrygende. Men 

vores egne fik også stor ros af forsamlingen.   

 

 

 



 
 

 

Nu nærmer vi os fredag den 2. december, hvor Lasse er visevært.   

 

 

Lasse skriver: 

JULEVISEAFTEN fredag den 2. december 2016 

Nu har vi atter jul igen, nej det er ikke sandt? 

Tænk et år er gået! Det har lige været sommer, og nu er det vinter. Når tiden sådan 
løber, må det være fordi vi har haft gode dage - og dog? For første gang skal vi holde 
juleviseaften uden én af vore to fremragende pianister. Parno er gået bort, og nu må 
Mogens klare skærene alene ved klaveret! 

JULEVISEAFTEN byder på et broget program præget af julens komme. Ved ankom-
sten i Støberihallen vil Niels Erik på harmonika og Ole på tværfløjte spille lækker ju-
lemusik. 

Under spisningen skal vi synge snapse - og juleviser. Kl. 20 går det egentlige program 
i luften. Det er klubbens aktive, der vil synge både juleviser, andre viser, og mon ikke 
vi får en god julehistorie. 

Vores nye aktive medlem, Claus Edlev, vil spille et lille julepotpourri. Og mon ikke 
NISSEFAR tager turen hertil i kanen fra Grønland. Vi hører, han pt. er i Finland for at 
finde det helt rigtige RENSDYR. 

Vi glæder os til at byde jer alle velkommen! 
Visevært 
Lasse 
 

Vi glæder os allerede…….. 

Onsdag den 14. december afholder vi en julekoncert i Slotsarkaderne i samarbejde 

med Musikskolen og Majazz koret.  

Først går det smukke Luciaoptog gennem Slotsarkaderne og holder derefter en lille 

koncert på Store Torv. Herefter vil der på Lille Torv blive julesange – visesang og fæl-

lessang - så alle kan være med. 

Luciaoptoget slutter kl. 17 og herefter går det løs med det øvrige program. 

Alle er naturligvis velkomne til at deltage og få julestemningen i top.   

 

  



 
 

 

 

Herefter er der en længere pause, men næste ordinære viseaften finder sted fredag 

den 3. februar.   

Sisse er visevært. Hun skriver:  

Viseaftenen i februar kommer til at stå lidt i jazzens tegn. 

Svend Asmussen fyldte 100 år i februar 2016. Dengang var 

vi for sent ude med at få fejret ham, så nu bliver det altså 

101 år! 

Christian Jørgensen er hyret med et 4-mands orkester til at 

komme og spille.  

Christian startede Gadevang Swingcentral som ganske ung, og har nu en stor karri-

ere som jazzviolinist. 

Foruden Christian kommer nogle af vore egne visesangere på scenen med numre, 

der kan relateres til Svend Asmussens musikalske univers. 

Jeg glæder mig til at servere en spændende - og måske lidt anderledes aften for jer! 

 

Som I kan se, har vi noget at se frem til! 

På gensyn 

Bestyrelsen 
 


